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INTRODUÇÃO 
 
 
Numa época em que a globalização dos costumes tende a apagar as marcas 
representativas das identidades, torna-se urgente o reacender dessas particularidades 
na memória da atualidade.  
 
Este trabalho aglutina alguns dos mais característicos e usuais costumes, crenças, e 
superstições, saberes fazer e curiosidades, inerentes a uma comunidade e seu espaço.  
 
Muitos destes modos de vida, por força da evolução dos tempos, encontram-se 
atualmente em desuso ou praticamente inexistentes. No entanto, são fragmentos da 
identidade de uma comunidade e que importam não ser esquecidos na memória do 
presente, uma vez que fazem parte da sua história.   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Curiosidades 
Referentes a Espaços e Edificações  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4 
 

Em Faro, a diversos espaços e edificações, encontram-se associadas, histórias, lendas, 
mistérios, factos e curiosidades, cuja memória trespassa as fronteiras do tempo. 
 
De alguns desses deixamos aqui os testemunhos. 

 Conceição de Faro 

 Na freguesia da Conceição de Faro, existe uma pedra que os locais designam de 
“Pedra Tira Teimas”, colocada à entrada de um café, que segundo os locais, ninguém 
consegue levanta-la do chão, por mais que tentem. A referida pedra tem sido alvo de 
aposta por parte dos residentes, para ver quem a consegue tirar do lugar. 

 "A Tira Teimas" 

Está neste local há mais de setenta anos.  

“Á porta do Café da Antónia que foi do Chico Reis que foi do Ramos que foi a Venda do Sr. 
Manuel que foi a Venda do Mariano. 
 
Habituámo-nos a vê-la lá e não lhe damos qualquer atenção, nem precisa. 
 
Sempre a conheci onde está. Serviu de banco, de pedra de lavar e serviu sobretudo para 
teimosas apostas de força e valentias.  
 
Muitos se enganaram com o seu peso e por mais que tentassem não a conseguiram levantar. 
Que me lembro apenas vi um homem levantá-la. Esse homem era o Joaquim Cardoso, mais 
conhecido por “Carrão”. Era o mais forte!  
 
Agachava-se junto dela, agarrava-a com força e ergui-a até à altura dos joelhos. 
 
Algumas informações que recolhemos dizem-nos que a pedra foi trazida para aquele local, 
precisamente pelo primeiro proprietário da Venda ou seja o Sr. Joaquim Gonçalves Mariano e 
que ele próprio a levantava e aí começaram as apostas. 
 
O Sr. Mariano combatente na I Guerra Mundial, casou e algum tempo depois emigrou para a 
Argentina, deixando a esposa a viver no Peral, São Brás de Alportel que com o dinheiro que ele 
ia mandando, comprou aquele monte nas traseiras da Igreja da Conceição. 
 
O Sr. Mariano regressou passados alguns anos, montou a Venda, a Mercearia e o Salão de 
Baile. Por volta de 1951, ao Sr. Manuel Coelho Gonçalves adquiriu o trespasse de todo o 
negócio. 
 
Quanto á pedra chegou a ser "roubada" mas os homens da Conceição não descansaram 
enquanto não a encontraram e a trouxeram de volta para o mesmo local. Por lá continua e é 
parte da história da nossa Aldeia.1 

 

José Joaquim Rodrigues 

                                                           
1
RODRIGUES, José Joaquim, in:  http://a-amigosdaaldeia.blogspot.pt/2007/02/pedra.html 

 

 

http://a-amigosdaaldeia.blogspot.pt/2007/02/pedra.html
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 Hangares 

Situado na Ilha da Culatra, o núcleo dos Hangares, é assim designado porque neste 
local existiu o Centro de Aviação Marítima do Algarve, pertencente à Aviação Naval 
(1917-52) da Marinha Portuguesa.  

Durante a Primeira Guerra Mundial, e com o objetivo de ai funcionarem hidroaviões de 
luta antissubmarina, a construção das suas instalações começou em finais de 1917. As 
suas infraestruturas principais, foram finalizadas em 1918 (um hangar de alvenaria, 
rampa para hidroaviões, posto de TSF e cisterna). No entanto, este  Centro de Aviação 
Naval dos Hangares, nunca chegou a ser ativado oficialmente. 

 Praia de Faro 
 

 Apesar de designado todo o espaço da ilha como Praia de Faro, a zona a 
nascente da praia pertence administrativamente a Faro, enquanto a zona a poente 
da estrada asfaltada está sob a jurisdição do Concelho de Loulé. 

 

 A diferenciação social entre pescadores e banhistas, localizados respetivamente 
na zona nascente e poente da Praia de Faro, levou em tempos passados a uma 
distinção na designação destes espaços por parte dos populares.  

 
Os primeiros ocupantes da Praia de Faro foram pequenos agrupamentos de pescadores 
que afluíam a este local periodicamente, em busca de sustento na pesca e no marisco, 
em finais do século XIX.  
 
As armações de sardinha e as armações de atum, bem como as xávegas, viriam a 
aumentar esta afluência à praia, permitindo uma ocupação permanente. 
 
É sobretudo, a partir da década de 20 do século XX, que começam a surgir na praia os 
primeiros banhistas. Eram pessoas da classe média da cidade de Faro, geralmente 
ligadas ao comércio local. Estabeleceram-se no lado poente da praia, e tiveram um 
papel importante na modificação do espaço físico e cultural da mesma.  
 
Estes novos ocupantes da praia, radicados no lado poente, destacavam-se dos 
pescadores locais, localizados no lado nascente, pelo seu modo de vida. Esta 
diferenciação resultou numa estratificação social associada ao espaço físico da praia, 
culminando com a atribuição popular, de dois topónimos, que designavam o lado 
nascente da praia de “Ilha do Roxo” e o lado poente de “Ilha do Chá”.  
 
Enquanto na “Ilha do Chá”, havia bailes, festas, desfiles, etc., destinados aos mais 
conceituados socialmente, na “Ilha do Roxo”, havia os petiscos acompanhados do 
garrafão de vinho tinto e a algazarra frenética entre pescadores, amigos e outro pessoal 
de origem mais modesta que aproveitavam a praia para um momento de lazer. 
 

 Estalagem Miramar 
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Também situada na Praia de Faro, foi em tempos designada de “Casino da Praia de 
Faro”, por ai se darem os mais diversos eventos de carater cultural. 
 
A construção de uma esplanada-casino promovida pela Comissão Municipal de 
Turismo, cuja inauguração teve lugar em 1945, veio promover ainda mais a praia como 
estância balnear de qualidade.  
 
A esplanada, caracterizada no exterior por um terraço-açoteia e um claustro, e no 
interior, por uma grande sala de jantar, vários quartos e serviço de restaurante e bar, 
tornou-se num acontecimento que permitiu valorizar a praia, na medida em que 
proporcionava a permanência de maiores temporadas neste local aos turistas. Por 
outro lado, era um local onde se podia desfrutar de grandes momentos de cultura e 
recreio tais como: concurso de jogos florais, torneios poéticos, bailes, chás dançantes, 
etc. 
 
Infelizmente, a esplanada teve uma duração efémera, cessando funções em 1953. 
 
Atualmente serve de colónia balnear para crianças. 
 
 

 Ilha da Culatra 

 Convívio Homens/Mulheres  
 

O povoamento recente da ilha da Culatra poderá terá tido as suas raízes a partir de 
finais do século XIX, com pequenos núcleos de pescadores procedentes de vários locais 
do país, que afluíam aqui juntamente com familiares, buscando sustento na vida da 
pesca e do marisco.  
 
Uma curiosidade relacionada com a Ilha da Culatra tem a ver com a forma como a 
comunidade piscatória local convive nos cafés. Homens e mulheres convivem 
separadamente. 
 

 Jardim Manuel Bívar - O Jardim Manuel Bívar foi outrora designado de Passeio 
do Bacalhau. 

 
O Passeio do Bacalhau, assim designado pela sua configuração, foi construído em finais 
do século XIX. Situava-se em frente ao antigo Hospital da Misericórdia e do mercado 
da verdura. Era aqui o lugar de eleição para passear e interagir das pessoas de Faro, 
sobretudo durante os dias quentes de Verão. Era neste local, que nas noites 
veraneantes se assistia aos concertos das diversas filarmónicas que ali atuavam, no 
coreto, e que tinham lugar às quintas-feiras e aos domingos, com grandes audiências.  
 

Entre as várias atuações a “Filarmónica 8 de Dezembro”, era a grande atração destes 
espetáculos musicais.  
 
Também era neste local que num tempo mais distante, interagiam muitos 
trabalhadores de profissões tradicionais, muitas delas, hoje já extintas. Era assim que 



7 
 

todos os dias o jardim era “invadido” por cauteleiros, ardinas, engraxadores, 
fotógrafos à la minuta, amola-tesouras, moços de fretes, criadas de servir, vendedores 
ambulantes de pinhões, rebuçados, bolos, entre outras iguarias, confeitos. 
 
Atualmente, o Jardim Manuel Bívar, continua a ser um dos lugares privilegiados para a 
concretização dos mais diversos eventos e um local aprazível para os momentos de 
lazer. 
 

 Largo D. Afonso III – No local onde hoje se encontra a estátua de D. Afonso III, 
existia um padrão com uma cruz. Devido a um acidente, com uma viatura, o 
padrão foi destruído e em seu lugar colocado a estátua do referido rei. 

 
 Montenegro – Segundo Florival do Patrocínio Miguel, este local designava-se 

assim porque:  

“ Nos princípios do século XX, o Montenegro, (…) deram-lhe este nome porque visto de Faro, 

era um monte mesmo negro, do qual apenas se via o Monte do Galvão, o resto eram sobreiros, 

amendoeiras e alfarrobas (…)”2 

 Paço Episcopal – O Paço episcopal e o seminário abrigaram o Rei D. Carlos e a 
Rainha D. Amélia e a sua comitiva real, por altura da sua visita ao Algarve, em 
outubro de 1897. 
 

 Praça Ferreira de Almeida – A Praça Ferreira de Almeida, teve em tempos 
passados, a designação popular de Largo da Palmeira. Esta denominação devia-
se a uma enorme palmeira situada no centro desta praça.  
 

 Rua Monsenhor Boto - Teve outrora a designação de Rua do Jardim, por causa 
do Jardim do Paço Episcopal que existiu na sua extremidade, e Rua do Liceu, 
por dar acesso às antigas instalações escolares, que na altura funcionavam no 
Seminário. 
 

 Rua da Porta Nova – Designa-se assim, por aqui se localizar a porta mais 
recente das muralhas, aberta em 1630, com o objetivo de permitir o acesso aos 
navios que atracavam na ria. 
 

 Rua Rasquinho – Nesta rua existem dois edifícios ilustres, um é o palacete 

residência de José Maria de Assis, e o outro, uma casa oitocentista dos condes 

de Santa Maria. Esta última tinha um mirante, onde o conde de Santa Maria 

fazia sinalética para comunicar com os pescadores da pesca do atum. 

 

 Rua do Trem – Designa-se assim devido à existência de uma cocheira do trem 

de artilharia situada no edifício onde hoje funciona a Galeria de arte Trem. 

 

 Espaços e Edificações associados a Lendas e Superstições 

                                                           
2
 MIGUEL Florival do Patrocínio, “Tempos do meu tempo, os Montenegrinos”, Faro, 1998 
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Muitos locais da cidade de Faro, bem como alguns edifícios, ficaram associados a 
aparições e encantamentos, de Mouras e Mourinhos encantados, dando origem a 
lendas e histórias de encantar. Outros a fatos misteriosos ligados a situações insólitas e 
ao oculto. Destes, destacam-se respetivamente: o Arco do Repouso, O Rio Seco, Estoi, 
Arco da Vila, Palácio das Lágrimas, Muralhas de Faro, Teatro Lethes, e Igreja de S. 
Pedro. 
 
Desta forma, aqui ficam, alguns destes registos recolhidos quer de fontes 
bibliográficas, quer da memória oral, que convém não deixar extinguir, da infinidade 
cultural representativa da nossa identidade. 
 
 

 Lenda de Santa Maria 
 
A lenda de Santa Maria de Afonso X está associada a um milagre ocorrido na cidade de 
Faro aquando do domínio árabe. 
 
Segundo esta lenda, a imagem da Virgem Maria encontrava-se situada nas muralhas, 
colocada pela comunidade cristã. Um dia, após algumas lutas entre cristãos e 
muçulmanos, os muçulmanos, por vingança, retiraram a imagem da Santa das 
muralhas, atirando-a ao mar. 
 
Como castigo, a partir daí, os pescadores nunca mais conseguiram pescar peixe, 
trazendo sempre as redes vazias. 
 
Os cristãos indignados solicitaram aos árabes, que voltassem a repor a imagem de 
onde a tiraram. Percebendo que isso era uma punição pelo ato que cometeram, os 
muçulmanos foram buscar a Virgem ao mar e voltaram a coloca-la de novo nas 
muralhas. 
 
Então, ocorreu um milagre: voltou a haver peixe em abundância no mar. 
 
 
 

 Lenda do Mourinho encantado 
 

“Na obra “ As Mouras Encantadas e os Encantamentos do Algarve”, Francisco Xavier D´ 
Ataíde Oliveira, refere que o Arco do Repouso era um lugar onde frequentemente 
apareciam mouros e mouras encantadas. Das aparições relacionadas com este local 
cita-se a “ lenda do Mourinho encantado”. 
 
Segundo esta lenda, um marítimo, ao ir buscar a sua barca que se encontrava Junto à 
Porta Nova, teve de passar pelo Arco do Repouso. Ao passar junto à capela da Senhora 
do Repouso avistou um mourinho, que o chamou. 
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Assustado, o marítimo perguntou-lhe o que queria dele. O mourinho convidou-o a 
visitar o seu palácio, cuja porta se situava debaixo do altar da Senhora do Repouso. O 
marítimo assustado fugiu daquele local e quando chegou à Porta Nova, desmaiou. 
 
Há quem diga que os mais corajosos aceitavam o convite do mourinho, e que ao 
chegar ao palácio, verificavam que dentro dele tudo era de ouro. A estes, o mourinho 
oferecia todo o ouro que quisessem levar. Apesar da sua generosidade, cada pessoa 
que aceitava o convite do mourinho, só tinha direito a visitar o palácio uma única vez. 
 
 

 Lenda da Moura de Faro 
 
 

Esta lenda está associada à tomada de Faro aos Mouros. Relata a história de uma 
moura encantada, filha de um governador mouro, que se apaixonou por um cavaleiro 
do exército cristão. Devido a isso, a moura e o pequeno irmão de oito anos que a 
acompanhava, foram acusados de traição por seu pai e por isso enfeitiçados e 
condenados a ficar para sempre naquele local até ao fim do mundo.  
 
 “Parte das forças, que atacaram o castelo de Faro, foram colocadas no largo atualmente 
chamado de S. Francisco, e estas forças eram comandadas por um brioso oficial, robusto e 
formoso rapaz, solteiro. Este oficial pôde ver em certa ocasião a formosa e gentil filha do 
governador mouro e dela ficou enamorado. A presença agradável e o aspeto belicoso do nosso 
oficial não passaram despercebidos à moura, e esta, em breve tempo, estava em relações 
amorosas com o valente oficial, por intermédio de um seu escravo, também mouro, e que 
conhecia perfeitamente as línguas portuguesas e sarracena. 
Em certo dia conseguiu o oficial que a sua namorada o recebesse em curto rendez-vous dentro 
do castelo, combinando-se que o mouro intermediário lhe abrisse, alta noite, a porta, hoje da 
Senhora do Repouso. Antes da noite dirigiu-se o oficial a alguns dos seus camaradas e disse-
lhes: 
- Espero entrar esta noite dentro do castelo pela porta do nascente. Se não voltar, depois de 
pequena demora, é porque caí num laço bem urdido; e então peço-lhes que se o castelo for 
tomado e lhes venha às mãos a filha do governador a poupem e a não maltratem. Certamente 
ela não contribuiria para tal traição. 
Prometeram-lhe os camaradas cumprir as suas ordens, depois que reconheceram a 
impossibilidade de o demover da sua empresa. 
Á hora marcada entrou o oficial no castelo e ai em doce colóquio se entreteve com a dama dos 
seus encantos. Á hora de sair, acompanhou ela o seu querido namorado até à porta do castelo, 
levando consigo um irmão, criança de oito anos. 
Quando se aproximaram da porta, disse-lhes o escravo, que da parte de fora estava muita 
gente, pois que mais de uma vez lhes chegavam aos ouvidos vozes abafadas. A gentil moura 
estremeceu. 
— Não tenhas medo: respondo pelos que estão de fora, disse o oficial á moura, dando-lhe o 
beijo da despedida. 
Neste momento o criado destrancou a porta, fazendo pequeno ruído. Então foi a porta 
impelida de fora para dentro com muita força e um grupo de soldados cristãos, numa vozearia 
de estontear, começou a gritar pelo seu oficial. A este impulso gigantesco, o oficial recuou um 
passo e susteve nos braços a sua gentil moura, colocando-a sobre os ombros e dizendo em voz 
alta: 
— Para trás, para trás: estou aqui. 
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Já a este tempo soava por todo o castelo a voz de alarme. Armados até aos dentes afluíram os 
defensores á porta do nascente. O oficial, segurando nos braços a moura gentil, viu-se em 
iminente perigo. Avançou para fora com a moura, e, quase ao transpor a porta, hoje conhecida 
pela Senhora do Repouso, notou que tinha nos braços não uma formosa jovem, mas apenas 
uns farrapos, que se desfaziam à mais pequena e leve aragem. Olhou ao lado pela criancinha e 
não a viu. Então teve a profunda e tristíssima compreensão da sua desgraça. Caiu no chão sem 
sentidos. 
Passadas horas tornou a si o oficial e viu-se deitado na sua cama sob a barraca de campanha. 
Tinha ao seu lado um camarada, de quem era amigo íntimo. 
— Quem me trouxe para este lugar? Perguntou. 
— Não fales porque te faz mal. O físico proibiu que falasses. 
— Eu estou bom, disse o oficial, erguendo-se de um salto. Quem me conduziu para aqui? 
— Eu e os nossos camaradas. Eslavo caído entre a porta do castelo. 
— E a filha do governador? 
O amigo nada lhe soube dizer da filha do governador. Contou-lhe que, tendo esperado com 
alguns camaradas a sua saída do castelo, tinham resolvido entrar à força, supondo que o 
teriam morto, e que o governador ousado acudira com suas numerosas forças rechaçaram a 
pequena força portuguesa. Nesse momento acudiram as forças do Mestre e de D. João de 
Aboim e os mouros tinham sido forçados a entregar o castelo, mediante uma avença com o Rei 
D. Afonso. 
O oficial saiu da barraca e pediu ao amigo que o deixasse. Dirigiu-se á porta do castelo. Ao 
entrar pelo Arco da Senhora do Repouso viu ao lado esquerdo a cabeça de uma criança que se 
assomava por um buraco. 
— O que fazes aí, menino? perguntou o oficial, conhecendo o irmão da sua namorada. 
— Estamos aqui encantados: eu e minha irmã. 
— Quem vos encantou? 
— O nosso pai. Soube por uma espia que levavas nos braços a minha irmã acompanhada por 
mim, e, invocando Allah, encantou-nos aqui, no momento em que transpunhas a porta. Por 
atraiçoarmos a santa causa do nosso Allah aqui ficaremos encantados. 
— Por muito tempo? 
— Enquanto o mundo for mundo. 
O oficial, um valente, não pôde suster as lágrimas. Quis ainda perguntar á criança pela irmã, 
mas a criança desaparecera. 
Nunca mais ninguém viu o oficial rir. Terminado o cerco, pediu licença ao Rei e recolheu-se a 
um convento, onde professou, adotando outro nome.”3 

 
Existe ainda uma lenda atribuída ao Arco do Repouso, que refere que as tropas do rei 
D. Afonso III repousaram neste local após reconquista cristã. 
 
 

 Lenda “O Falso Juramento” 

 
Esta lenda, intitulada: “ O Falso Juramento” é passada no Rio Seco, e relata a história 
de uma lavadeira, a quem um mouro encantado apareceu, pedindo-a em casamento. 
O Mouro pediu à moura que pensasse na sua proposta, e que lá voltasse no dia 
seguinte, rogando-lhe que não contasse a ninguém sobre o sucedido. 
 

                                                           
3
 Francisco Xavier d´Ataíde Oliveira, As Mouras Encantadas e os Encantamentos no Algarve, Loulé, 1996, pp. 148-

150) 
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Apesar do pedido do mouro, a rapariga não guardou segredo e contou à mãe o que 
tinha acontecido, tendo sido aconselhada pela mesma, para ter cuidado porque que 
devia ser um mouro encantado que veio até ela, atraído pelo seu canto e disse à filha, 
que quando voltasse para se encontrar com o mouro, deveria levar consigo, uma cruz, 
pois seria esta a forma de ver quais os intentos do mesmo.  
 
“ De Harune o nome da terra foi a Haron, de Haron passou a Farão e só passando o século XVI 
é que o topónimo se estabeleceu em Faro. Pois ao tempo desta lenda ainda era Farão e o Rio 
Seco ainda era beneficiado com a entrada das marés. Pois estão a ver essa graciosa rapariga 
que está a lavar um monte de roupa fina? É a Joana, mas a roupa não é dela. A mãe contratou 
lavá-la a um jovem casal de posses residente em Farão e a filha é que faz o trabalho. E como 
ela canta! 
Canta, mas vai pensando na sua vida. Apesar de tudo, bem lhe apetecia ser dona daquela 
roupa, banhar-se nas límpidas águas do rio e vestir tão belos linhos. Sim, que ela tinha a noção 
que não era nenhuma cara feia. Vaidosamente, Joana olhou as águas. E teve um 
estremecimento. Havia um homem junto de si! 
Joana voltou-se e encarou-o. Era jovem e bonito. Mouro, decerto era da fortaleza que havia 
mais em cima. Cumprimentaram-se, elas enleadas. Ele gabou-lhe a voz e disse que precisava 
falar-lhe, que deixasse a roupa que faltava lavar para o dia seguinte. 
Insistindo ela no que queria, respondeu-lhe o mouro vir ao seu chamado, o que muito a 
surpreendeu, pois não só não o conhecia como nem o chamara! Ele disse que gostava dela, 
propôs-lhe casamento e Joana sempre a dizer que não. O mouro, então, pediu-lhe que ela 
pensasse até ao dia seguinte, mas não trouxesse a mãe consigo, que aquilo era coisa só deles. 
E também, por isso mesmo, nada dissesse em casa. E lá foi ela ouvir da mãe um raspanete por 
não ter lavado a roupa toda. Porém, a mãe achou-a esquisita e pô-la a falar. A filha contou-lhe 
tudo e foi a mãe que lhe disse como ela chamara o mouro: com uma cantiga! 
 
Cuidando do meu cuidado 
Fui ao Rio para lavar 
Mas logo um mouro encantado 
Apareceu a meu lado 
Para comigo casar. 
Mas porque é mouro encantado 
Cristã não pode levar! 
 
A mãe aconselhou-a a levar uma cruz e a obrigá-lo a jurar por ela. Assim se veria se ele tinha 
boas intenções. E a rapariga assim fez. Disposta a casar com ele, bastaria que o mouro se 
prestasse àquela pequena prova. Doutro modo seria o que a mãe mais temia: tratar-se-ia de 
um dos mouros encantados no palácio que havia por debaixo do rio… 
Lá se encontraram os jovens no rio, logo na manhã seguinte, tal como o combinado. Ele hesitou 
mas acabou por estender a mão sobre a cruz e jurar que casava com ela e a amava. Porém, ao 
fazer isto, ouviu-se um trovão, fugiu-lhe o cavalo e ele desapareceu também para nunca mais 
aparecer. 
- Que pena, era tão bonito… 
E assim se salvou Joana.4 

 

 Lenda do Rio Seco 

                                                           
4
 MOUTINHO, José Viale, Lendas de Portugal, Lisboa, Diário de Notícias, 2003, p.95 
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Diz a longa tradição  

Que foi, por nossas avós,  

Passada de mão em mão  

Ou, talvez, de voz em voz, 

Que naquel’ lugar havia  

Um poço de água, sem fundo,  

E dentro dele vivia,  

Desde o princípio do mundo, 

Uma serpente tão bela,  

Co’uma voz tão maviosa,  

Que mais par’cia uma estrela  

Ou a haste duma rosa. 

À noite, quando o luar,  

Era mais branco que a luz,  

As aves vinham trinar  

Sobre os braços duma cruz. 

Era tão doce o seu canto,  

Tão suave de se ouvir,  

Que a serpente dava ao pranto  

Sons de cristal a tinir. 

Chorava, que até parece  

Que era choro de mulher  

Que de amor inda vivesse,  

Mas que ali vinha morrer. 

Também os astros dispersos  

Paravam, de entontecidos,  

Para ouvir os lindos versos  

Cantados nos seus gemidos. 

Dizem, até, que do alto,  

Por aquelas horas mortas,  

Vinham cristais de basalto  

Brilhar em todas as portas. 

  

Às tardes, quando o sol posto  

Era um pincel de mil cores,  

Havia pranto no rosto  

Das ervinhas e das flores. 
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Tudo, enfim, ali chorava...  

Por quem? que sabemos nós?  

A lenda não nos narrava,  

Nem sequer nossas avós. 

Era tudo tão estranho,  

Naquele poço sem fundo,  

Que a lenda não tem tamanho  

Desde o começo do mundo. 

Diz coisas tristes, assim,  

Que é de gente arrepiar…  

o pranto não tinha fim,  

Nessas noites de luar, 

  

Por quem chorava a serpente  

Aqueles ais tão magoados,  

Que os ouvia só a gente,  

Tão tristes, despedaçados? 

  

Que história linda de amores  

Esses choros traduziam,  

Que a decifravam as flores  

E as gentes não o sabiam? 

Calemos, agora, o canto  

Deste nosso linguajar.  

Calemo-nos, pois, enquanto  

Outras vozes vão falar... 

 

Também diz a tradição  

Que ali bem perto existiu  

Um palácio feito de oiro,  

Que outro assim nunca se viu. 

Quando o sol deitava nele,  

De fogo, os ardentes raios,  

Ouviam-se, ao seu redor,  

Vãos gemidos e desmaios. 

Eram as aves e os cisnes,  

Nas gaiolas e nos lagos,  

Que suspiravam de longe  

Por carícias, por afagos. 
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E dizem, até, que as fontes  

Tinham outro murmurar;  

Par’ciam deusas de além,  

Com vozes de outro cantar. 

Entonteciam-se as árvores  

E as cisternas de água doce;  

Também uma rosa negra  

Murchava, como se fosse 

Bafejada do suão,  

Vento sinistro que traz,  

Nas suas asas de fogo,  

A guerra... jamais a paz. 

  

Até as águas do rio  

Que os lagos azuis banhavam,  

Ao chegar às pedras de ouro,  

Eram mudas... suspiravam. 

E o rio de longe trazia  

Outras canções, outros ares,  

Que aos poucos, depois, lançava  

Nas águas verdes dos mares, 

Deste modo, era o palácio  

Mais belo que outro qualquer;  

Nel’ se beijavam as rosas,  

O cravo e o malmequer. 

Os jardins eram suspensos,  

Como suspenso era o ar.  

Toda a gente desejava  

Ali viver e acabar. 

No palácio então vivia  

Uma princesa tão linda,  

Linda, que nenhum poeta  

Pôde assim cantar ainda, 

Que lhe faltavam os versos  

Que a pudessem descrever,  

E nem mesmo a própria música  

O pôde, ao certo, fazer. 
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Parecia a linda moira  

Luz dalgum astro brilhante,  

Que viesse, a horas mortas,  

Dum outro céu mais distante. 

 E, se às janelas chegava,  

Com o seu meigo sorrir,  

Os mundos emudeciam  

Só para a ver e a ouvir. 

Um dia… que dia aquele!...  

Alguém, ao perto, acampou.  

E bem logo ali o dia,  

Mais formoso se tomou. 

E nunca mais, nunca mais,  

Outro dia assim nasceu,  

Porque diz a tradição  

O que então aconteceu. 

Porque esse alguém que chegara  

Era um príncipe cristão,  

Que vinha salvar a moira  

De morrer na solidão. 

E ela também o sabia,  

Pelos sonhos que sonhara;  

Por isso, umas vestes de oiro  

Para si então tomara. 

Abrira de manso as portas,  

Por onde fria sair  

Ao encontro desse amor,  

Sem mais coisa alguma ouvir. 

  

Foi então, como dizê-lo,  

Que à morte Alguém a levou;  

E a moirinha, de encantada,  

Não mais sorriu nem amou. 

Allah, que tudo sabia,  

Por ser deus ou outra cousa,  

Ali encantou os dois,  

Coisa horrenda e temerosa! 
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Por isso, os tempos passaram  

E tal poço ali ficou  

Co’uma serpente tão bela,  

Morta de amor, porque amou. 

E o rio ficou sem águas,  

Porque Allah assim o quis;  

Foi nele que se tornou  

O corpo desse infeliz. 

E foi tudo quanto a lenda  

Me contou, como é narrado;  

E tal lugar, desde então,  

RIO SECO ficou chamado.5 

A Moura de Faro 

A nascente do outeiro de Santo António do Alto, e logo em baixo, há uma funda planura, por 

onde em épocas remotas deslizou um rio, hoje denominado o Rio Seco. […] 

 Em uma noite de primavera, alguns dias depois da tomada do castelo de Faro, passava um 

cristão muito próximo do hoje chamado Rio Seco, ouviu ele tinas vozes tristes, proferidas 

mansamente. Era meia-noite e receiou-se o cristão de alguma cilada. Parou e pôs-se a escutar, 

esforçando-se em distinguir uns vultos, de onde supôs vinham as vozes. Em poucos momentos 

percebeu que eram um mouro e uma moura. Aquele aparentava os seus quarenta e oito a 

cinquenta anos: a moura era uma jovem, de joelhos, em atitude de quem suplicava.  

O homem, numa expressão de angustia, dizia:  

   — Não pode ser, filha minha: aqui ficarás encantada. 

E por muito tempo querido pai? 

    — Até que esta nora, dentro da qual mandei construir o teu palácio, seja esgotada a baldes, 
sucessivamente e sem intervalos.  
    E ao mesmo tempo que proferiu estas palavras, fez uns sinais cabalísticos e levantou os olhos 
para a lua, que descrevia o seu giro na amplidão dos céus.  
    A jovem depois destes sinais não proferiu palavra alguma e deixou-se lançar ao fundo da 
nora sem proferir um ai.. 

O mouro desapareceu em um momento, sem que o cristão pudesse notar a direcção que ele 
tomara. 
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No dia seguinte voltou o cristão àquele lugar e viu então a nora, cujo engenho mourisco era 
muito velho e usado.  
Tratou logo de indagar a quem pertencia a nora e o terreno, e comprou-os por bom preço. 
Mandou construir ao lado uma cabana de junco e para ali transportou alguns móveis. 
Passados dias começou o homem, convenientemente auxiliado por um grande balde, a 
trabalhar no esgoto da nora. Naquela faina trabalhou horas e horas sem interrupção, dia e 
noite. Quando no fundo da nora era já tão pouca água, que nem enchia o balde, desceu 
agarrado a uma corda. Apenas assentou os pés no fundo, apareceu-lhe uma grande serpente, 
que saira de um buraco que comunicava para a nora. A presença do bicho foi o bastante para 
ele se encher de horrível pânico e, sem tratar de saber se o animal vinha com más intenções, 
subiu pela mesma corda, e saltou para fora da nora. Nunca mais ali voltou; soube, porém, dias 
depois, que a nora estava completamente entupida, porque as suas paredes tinham caído, e 
que a cabana por ele construída, fôra queimada em certa noite.  
    Daí em diante começou toda a gente a falar do aparecimento de uma moura encantada 
naquele lugar, aparecimento que ainda hoje se repete, pois que actualmente foi reconstruída a 
nora que me dizem fazer parte de uma horta do senhor Joaquim Ascenção.6 

 Lenda da Festa da Pinha 

“Conta, uma lenda antiga, que em tempos muito remotos, um pequeno grupo de almocreves 
de Estoi, quando nos seus afazeres comerciais durante a perigosa travessia da serra do 
Algarve, parou para descanso das mulas carregadas de mercadorias, foi atacado por uma 
enorme alcateia de lobos esfaimados. Aterrorizados com a desproporção de forças e em vias de 
ser todos mortos pelos lobos, os almocreves aflitos tiveram uma visão da Senhora do Pé da 
Cruz (a Pietá), que a Igreja Católica festejava nesse dia e invocaram a sua proteção. De 
imediato, ganharam novas forças, investiram que nem gigantes contra os lobos enraivecidos e 
como por milagre conseguiram pôr os bichos em debandada.  
 
Regressados à aldeia, ainda noite serrada, iluminados à luz de archotes, deram vivas à sua 
alegria e dirigiram-se em romaria à Igreja do Pé da Cruz onde agradeceram à sua protetora.  
 
Tomaram a Senhora do Pé da Cruz como sua Padroeira, associaram-se à Sua Confraria e 
prometeram que não mais deixariam cair no esquecimento o milagre da sua salvação, 
passando a ser eles, que a partir daí, organizariam anualmente em Estoi, a festa de 
homenagem à “Senhora do Pé da Cruz”, que se tornou a mais querida do povo de Estoi. 
No primeiro quartel do século XIX, José Coelho de Carvalho, Morgado do Ludo, era o maior 
empreendedor do Algarve dessa época e tornou-se no primeiro exportador da cortiça da nossa 
serra. Tinha como seus parceiros privilegiados no negócio os almocreves de Estoi, que 
adquiriam a matéria-prima diretamente aos produtores e lhe entregavam para exportação.  
 
Fixaram como data dos seus pagamentos aos almocreves, o Dia da Festa da Padroeira destes e 
começaram a partir daí, no final do acerto de contas, a realizar um grande almoço no Ludo à 
sombra dos pinheiros da Quinta do Morgado.  
 
Ao fim do dia, o regresso à aldeia de Estoi era feito em grande júbilo e não esquecendo a 
promessa dos seus antepassados dirigiam-se, como aqueles, em romaria e à luz dos archotes à 
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Igreja da Padroeira, gritando vivas à Nossa Senhora, em agradecimento pelo “Milagre Antigo”, 
mas também pela proteção e os bons negócios que lhes proporcionara nesse ano. Frente à 
Igreja da Padroeira acendiam uma enorme fogueira com pinhas trazidas do Ludo e plantas 
aromáticas como o alecrim. 
 
No período do Liberalismo com a extinção das Ordens e Confrarias religiosas, a festa teve de 
perder o nome original de Festa da Senhora do Pé da Cruz e passou a designar-se Festa da 
Pinha, maneira subtil de poder manter, numa época de perseguições religiosas, a sua devoção 
e a promessa feita à Nossa Senhora pelos seus antepassados. 
 
E é assim, que passados séculos da sua criação, a Festa da Pinha se mantém viva, mobiliza 
todo o povo Estoiense e se tornou a festa mais carismática e pura de toda a região Algarve. 

José António de Paula Brito 

 Lenda de Alface 

Ligado provavelmente ao aqueduto que se encontrou subterraneamente na região de 
Estoi, conta Ataíde Oliveira na sua “Monografia de Estoi”, p.141, o seguinte: 
 
“Conta Fr. Vicente Salgado a seguinte lenda: Dous mouros principais, um de Estoi, 
outro do Alface, competiram em casamento com uma filha herdeira de certo Rei de 
Faro; e vai o Rei propôs aos pretendentes que preferiria aquele que mais depressa 
fizesse ou uma torre, de onde se visse Faro, ou levasse água àquela cidade.” 
 

Outra versão da mesma lenda, está registada no Centro de Estudos Ataíde de Oliveira: 

“Eu acho que isto passava-se com dois mouros antigamente que disputavam a filha de um dos 

reis de Faro e entretanto um deles atreveu-se a pedir a mão da filha e o rei não queria ceder ao 

pedido dele, como era cristão, pensou numa forma de se ver livre dele e disse-lhe que se ele 

conseguisse trazer a fonte da alface (que é a uns quantos quilómetros de Faro) para a porta, 

mesmo para a porta do castelo. O mouro depois de ouvir a tarefa que tinha de fazer agradeceu 

ao rei e saiu. O rei ficou a pensar que já se tinha visto livre dele. À meia-noite entretanto o 

mouro começou a cantar à janela da filha e o rei muito irritado levanta-se vem à porta a correr 

porque já sabia que era ele e perguntou: “Então o que se passa? É impossível alguém trazer a 

fonte de Alface para Faro”, que ficava a mais de 10 kilometros. Qual era o espanto dele quando 

chegou à porta e vê um jorro de água a cair. O mouro tinha conseguido arranjar forma de 

construir um aqueduto de Alface a Faro, transportando desta forma daquela fonte para perto 

do castelo onde o rei estava e ele não teve outro remédio senão entregar a filha como tinha 

prometido. Isto em princípio é o que se conta”7. 

 Lenda de Estoi 

Esta lenda, associa o nome da aldeia de Estoi a uma história de amor entre uma moura 
encantada e um cristão.  
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Diz a tradição antiga, 
Que é a voz do nosso povo, 
Que, ao rumor duma cantiga, 
O que é velho é sempre novo. 
Só por isso, eu vou narrar 
O que alguém a mim contou, 
Numa noite de luar 
Que há muito tempo passou: 
- Neste chão, aqui sagrado, 
Nasceu, viveu e morreu, 
Num outro tempo passado 
A mulher que o nome deu 
A esta aldeia tão linda, 
Que por mim já foi cantada 
Naquela trova que ainda 
Por ninguém foi publicada. 
Mas a moira, que era moira, 
Antes de morrer, amou, 
Porque sendo casadoira, 
Seu pai a tal obrigou. 
Isto dos pais terem mando, 
Como tinham, nessas eras, 
Sobre o amor tão doce e brando 
Das filhas, se das esferas 
Allah assim o mandava, 
Não era o que mais convinha 
Nem o que mais agradava 
A tais perfis de andorinha, 
Porque a moira era mulher 
E tinha, assim, coração 
Que não dava a um qualquer 
Moiro que fosse ou cristão. 
Esta é pois a história triste 
De Zhara, por ter amado, 
Não alguém de alfange em riste, 
Mas um valente soldado 
Das duras hostes cristãs, 
Que se batia, sem medo, 
Pelas tardes e manhãs, 
Naquela terra, em segredo. 
Mas, quando a luta deixava 
Ao seu corpo algum descanso, 
Logo ali vinha e cantava, 
Aprazível, tão de manso: 
“Tu és Zhara, eu sou cristão, 
“És mulher, eu homem sou, 
“E o meu doce coração, 
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Se o quiser ´s a ti o dou. 
Levas-me, com ele, a vida, 
“O meu corpo, os meus tormentos, 
“Mas tu serás, minha qu´rida, 
“Dona dos meus pensamentos. 
“E hás de ser, sou eu que o juro, 
“Minha Senhora e Rainha 
“Do meu povo, assim espero 
“Nessa terra que é só minha. 
E Zhara, então, apar´cia, 
Ao alto brilhava a lua, 
E docemente dizia: 
“Vem ter comigo, sou tua. 
“Depois que o sol dê três voltas, 
“Ao redor daquele outeiro, 
“Transporta-me, a rédeas soltas, 
“Meu valente cavaleiro. 
Esperou El-Rei cristão, 
- Porque de facto era Rei-, 
Que o tempo passasse então 
Mais depressa do que a lei, 
Que é tarda sempre a passar, 
Em qualquer ocasião, 
Porque ninguém quer esp´rar, 
Quando julga ter razão. 
Porém, foi chegado o dia 
Que Zhara tinha marcado; 
Cantava ali, de alegria, 
Um canário apaixonado. 
Por entre as urzes dos montes, 
Caminhava a moira linda, 
E sorria para as fontes 
Como o não fez ainda 
Outra mulher, depois dela, 
Que até à lua sorria 
Naquela noite tão bela, 
Invejando a luz do dia. 
No cimo daquele outeiro 
El-Rei ao senhor rezava, 
Porque o seu amor primeiro 
Não apar´cia e tardava. 
Mas, na volta dum caminho, 
Branca, qual aparição, 
Vestida toda de arminho, 
Zhara se mostrou então. 
Mas, não deu um passo mais, 
Porque Allah, um deus remoto, 
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Mandou chuvas, temporais, 
E depois, um terramoto. 
Tudo foi posto por terra, 
Tudo ali foi arrasado; 
Só não acabou a guerra 
Que um pouco tinha parado. 
Continuaram dirimindo 
Moiros e gentes cristãs, 
À dura luta sorrindo, 
Dia e noite e p´las manhãs. 
Mas se a batalha parava, 
Por pouco tempo que fosse, 
Quem o quisesse escutava, 
Um falar assim tão doce: 
- Mulher que p´ra sempre amei, 
“Indif´rente à dor e aos ais, 
“Eu te busco e buscarei, 
“Moira Zhara, aonde estais?” 
E perto, do fundo chão, 
Num cicio claro e quente, 
Alguém respondia, então, 
Docemente, docemente: 
- A luz nos deram por finda, 
“P´ra que foi e porque foi? 
“Mas, se tu me vês ainda, 
Aqui ´stoy, aqui estoy… 
A fala se repetiu, 
Longo tempo, longos anos; 
E de tal modo se ouviu, 
Sem mais letras, nem enganos, 
Que o povo deu de chamar, 
Como bênção redentora, 
A este mártir lugar, 
ESTOI, pelo tempo fora…8 
 

 Lenda da Moura de Milreu 

Esta lenda relata a história de um almocreve de S. Brás de Alportel que no caminho 
para Faro, encontrou uma moura encantada, que lhe pediu que a acompanhasse até 
ao seu palácio. No entanto, ao lá chegar ficou assustado, pois lá encontravam-se 
acorrentados um leão e uma serpente. A moura contou-lhe que o leão era seu irmão e 
a serpente sua irmã. Seguidamente a mesma propôs ao almocreve uma vida de 
riqueza se em troca ele aceitasse ser devorado e vomitado três vezes pelo seu irmão 
(leão) e abraçado três vezes pela sua irmã (serpente), ficando ferido, nas zonas do 
corpo por onde a serpente se enrolasse e que após isso, aceitasse ser beijado por ela 
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(moura), permitindo assim que ela lhe retirasse os santos óleos que ele recebera do 
batismo. Assustado, o almocreve solicitou à moura para pensar, prometendo-lhe em 
breve dar-lhe uma resposta. Esta aceitou e ainda lhe ofereceu duas barras de ouro. De 
regresso a casa, o almocreve escondeu o ouro e nada contou sobre o sucedido. 
 
Passados alguns anos, os negócios do almocreve começaram a correr mal, deixando-o 
na miséria. Resolveu então vender as barras de ouro que a moura lhe tinha oferecido, 
mas a partir do momento em que olhou para as barras de ouro, perdeu a visão. 
Desesperado, procurou a cura indo a um famoso oftalmologista em Faro. 
No caminho, ao passar por Milreu, apareceu-lhe a moura encantada, a qual o acusou 
de ter faltado ao que lhe havia prometido e que era esse o motivo da sua cegueira. 
Desesperado, este pediu perdão à moura. Esta, vendo que apesar de não ter cumprido 
o prometido, o homem não tinha contado a ninguém a sua história, nem a dos seus 
irmãos e comovendo-se com a aflição deste, prometeu devolver-lhe a visão. 
 
“ Chamava-se José Coimbra, para uns, ou (Ti Zé da Serra), para outros, era almocreve, e fazia a 
sua vida percorrendo os caminhos do Algarve, especialmente entre Faro e S. Brás de Alportel. 
Ora um dia – dia bonito de primavera bonita, segundo me disseram - ia o nosso José Coimbra, 
(ou Ti Zé da Serra), guiando o seu jumentinho pela estrada fora, quando ao passar junto às 
ruínas de Milreu, aí a uns duzentos metros de Estoi, viu qualquer coisa 
que o deixou pregado à terra, de olhos esbugalhados e de garganta entupida –enquanto o 
burrinho, cheirando também a mistério, desaparecera para não mais ser visto. 
Mas que acontecera, afinal? Apenas o seguinte: aparecera uma moura encantada ao José 
Coimbra (ou Ti Zé da Serra). E que moura formosa ela era! 
Cabelos loiros, olhos azuis, vestida com um manto de princesa, e sorrindo. 
Sorrindo como só os anjos certamente sabiam sorrir. Os anjos e as verdadeiras mouras 
encantadas… 
O primeiro impulso do almocreve, logo que se sentiu voltar a si, foi esfregar os olhos para ver 
se estava a sonhar ou não. E esfregou com força. Com muita força. 
Não, não havia mais dúvidas: era uma linda moura encantada que o olhava e lhe sorria! Ele 
lembrou-se das histórias contadas por seus pais, que Deus já levara para a sua santa guarda. 
Sim, bem lhe tinham dito (e por mais de uma vez) que ali, em Estoi e nos arredores (como aliás 
em todo o Algarve), havia muitas, muitas mouras encantadas. 
Mas aquilo nunca lhe acontecera. E para mais assim, tão de repente… 
O José Coimbra (ou Ti Zé da Serra) suspirou de tal maneira, que a bela aparição sorriu ainda 
mais. E numa voz que parecia cântico de sereia ou trinado de passarinho disse apenas: 
- Não tenhas medo… Vem comigo! 
E o José Coimbra (ou Ti Zé da Serra), como é voz corrente na região, foi mesmo, seguindo o 
caminho indicado pela moura encantada. 
Não andaram muito, porque a certa altura, a moura parou. E com o seu pézinho descalço – o 
José Coimbra (ou Ti Zé da Serra) nunca vira pé tão bonito!.. – bateu na terra. Uma vez. Duas 
vezes. Três vezes. E logo se abriu um alçapão. 
Por um instante, o almocreve ainda pensou fugir. Mas ela olhou para ele e ele perdeu toda a 
coragem. 
- Vamos… Desce atrás de mim. 
E desceram ambos uma escadaria de mármore, que os levou a uma sala enorme cheia de ouro 
por todos os lados. As paredes eram de ouro. E de ouro o belo teto, também. 
A moura encantada indicou-lhe uma cadeira de ouro, para que se sentasse. 
- espera só um instante… Eu volto já. 
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O almocreve sentou-se, sem forças para reagir. Sentia uma tremura estranha em todo o corpo, 
e um ruído esquisito zunia na sua cabeça. Ah, se aquilo fosse apenas um sonho! Mas não, era 
realidade. Absoluta realidade! 
E mexeu-se, e beliscou-se a si próprio, para novamente ter a certeza de ainda estar vivo. Lá isso 
estava… Mas por quanto tempo? 
De repente, voltou a deixar de pensar. O que viu pregou-o à cadeira. Pregou-lhe o corpo, a voz 
e o pensamento. Mesmo que quisesse, não seria capaz de dar um único passo. Mesmo que 
quisesse, não seria capaz de dizer uma única palavra. 
Diante dos seus olhos esgaseados, estava agora a bela moura encantada, segurando de um 
lado um terrível leão, e do outro lado uma não menos terrível serpente. 
- Escuta pobre homem: queres trocar a vida miserável que tens por uma vida de opulência, e 
ser possuidor deste palácio e de todo o ouro que ele possui? 
E como o José Coimbra (ou Ti Zé da Serra) nada respondesse, ela insistiu:  
- Queres ou não? 
Então, num arranco de coragem, o homem conseguiu gritar uma resposta: 
- Quero sim! 
Mas logo se encolheu, temeroso do que lhe podia acontecer. E gaguejando atirou uma 
pergunta que refletia toda a sua inquietação: 
- Mas… mas… para isso… que…que tenho eu… de …fazer? 
Sem se mexer donde estava, a moura encantada respondeu-lhe calmamente, vagarosamente: 
- Tens de aceitar três condições… 
Em primeiro lugar, serás três vezes engolido e três vezes vomitado por meu irmão, que está 
transformado neste leão. Depois, três vezes serás também abraçado por minha irmã, que está 
transformada nesta serpente, e que deixará o teu corpo em chaga nos pontos em que te 
tocar…E por fim eu beijar-te-ei a fronte, para te tirar os santos óleos que recebeste no 
batismo… 
Houve um silêncio. Silêncio pesado, enervante, cruel. Silêncio de expectativa e de angústia. 
O almocreve olhou a medo para o leão e para a serpente. No seu intimo, quis rezar, mas não se 
lembrou das orações. Todo ele tremia, por dentro e por fora. Mas conseguiu falar, apesar de 
tudo.- deixe-me pensar… na sua proposta… depois lhe virei dizer o que resolvo… Está bem? 
E quando ele pensava que a moura encantada ia dizer que não, pelo contrário ela mandou 
embora o leão e a serpente, pegou em duas barras de ouro e deu-as ao almocreve. 
- Toma… Isto é para te ires acostumando ao peso do ouro… Ficarei à espera da tua resposta. 
E apontou as escadas, ao cimo das quais o alçapão já estava aberto. E o José Coimbra (ou Ti Zé 
da Serra) subiu o mais depressa que lhe foi possível, carregando as duas barras de ouro. 
E assim que se apanhou em liberdade, apesar do peso que transportava, começou a correr 
como se tivesse vinte anos de idade… 
Sabe-se (e diz-se) que ele entrou em casa já de noite e com as maiores cautelas. Não queria 
que ninguém descobrisse o que trazia consigo. Nem a própria mulher… 
Assim, escondeu logo as duas barras de ouro e deitou-se sem nada contar. Mas teve um 
terrível pesadelo, que o fez revolver-se e gritar como um possesso, acordando toda a 
vizinhança. 
Em sonhos, ele vira-se a ser engolido e vomitado pelo leão e a ser abraçado pela serpente… 
O pior foi que daí em diante, todas as noites, o José Coimbra (ou Ti Zé da Serra) passou a ter 
pesadelos violentos, alucinantes. 
Apesar disso, ele guardou silêncio. E aos poucos, os pesadelos foram diminuindo e acabaram 
por desaparecer. 
O almocreve julgou-se salvo. Salvo para sempre, e ainda por cima possuidor de duas barras de 
ouro… 
Mas enganava-se. Depois dos pesadelos, vieram os maus negócios. O José Coimbra 
(ou Ti Zé da Serra) começou a arruinar-se, a empobrecer, e ficou na miséria. Na mais negra 
miséria! 
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Pensou então que somente teria uma possibilidade de resolver o seu dramático problema: 
vender as barras de ouro que tinha escondidas. Sim, vendê-las, por exemplo, numa feira grande 
onde lhe dariam decerto bom dinheiro por elas. E se o pensou, melhor o quis fazer… Correu em 
busca das duas barras de ouro e olhou-as como autêntica tábua de salvação. Porém, à maneira 
que as fitava, ia sentindo perder a vista. Só teve tempo de as guardar de novo e saiu dali a 
correr, como um treslocado, gritando que estava cego! 
Uma desgraça nunca vem só – diz o povo, com razão e o velho adágio confirmou-se na vida de 
José Coimbra ou Ti Zé da Serra, o almocreve de Estoi, como lhe chamavam por ali. 
Cego! Nem rezas, nem bruxarias, nem remédios o conseguiram curar. O pobre homem passou 
a viver num mundo horrível de escuridão. Até que um dia, já desesperado, resolveu ir gastar os 
últimos patacos com um especialista de olhos, em 
Faro, do qual se diziam maravilhas… 
Acompanhado pela mulher, que o ajudou a montar num jumento quase tão velho e inútil como 
ele – o almocreve partiu a caminho de Faro. Era a sua última esperança. Aí por altura das 
ruínas de Milreu, a duzentos metros de Estoi – e conforme se continua a recordar, de geração 
em geração – houve necessidade de parar para alimentar os dois jumentinhos, o dele e aquele 
em que seguia a mulher. O almocreve desceu e ficou sentado numa pedra, à beira do caminho, 
enquanto a mulher foi tratar dos animais. 
De súbito, o José Coimbra ou (Ti Zé da Serra teve a perceção nítida de que se encontrava mais 
alguém junto dele. 
- Quem está aí? 
E aos seus ouvidos chegou a voz que ele bem conhecia, a voz da moura encantada: - Sou eu. 
Eu, que tenho estado à espera da resposta que não mais quiseste dar… Faltaste à tua 
promessa! 
Ele não falou. Não sabia que dizer. Não sabia como desculpar-se E a moura continuou, na 
mesma vozinha que mais parecia cântico de sereia ou trinado de passarinho: 
- É por isso, por teres faltado à tua promessa, que tu estás assim…pobre e cego! É o teu 
castigo… E se te poupei a vida foi só porque nunca revelaste o meu segredo e o segredo dos 
meus irmãos. 
Nesse instante, a amargura que havia no interior do homem desfez-se em lágrimas. Ele teve 
pena da moura encantada e dos seus irmãos, encantados também. Pena sincera. E chorou… 
Como se essas lágrimas tivessem alcançado o coração da bela moura, esta disse depois, numa 
voz emocionada: 
- Vou perdoar-te, porque és bom… 
Volta portanto para casa; e amanhã de manhã, antes do sol nascer, senta-te à tua porta… Com 
os primeiros raios de luz, os teus olhos darão dois estalos, e tu ficarás a ver de novo… 
Primeiramente verás as casas do Padre José Dias… depois as gaiolas e os canários… e depois 
tudo o que tu quiseres! 
Mesmo cego, ele quis agarrar-lhe as mãos para as beijar, num agradecimento. Mas só 
encontrou o vazio. Nada mais. A moura encantada desaparecera por completo! 
Quando a mulher voltou, ficou espantada ao vê-lo de pé. 
- Que é isso homem? Que queres tu? 
- ainda bem que apareceste…Quero voltar para casa! 
O espanto encheu o rosto dela. 
- Como? Que dizes? 
- Quero voltar para casa! Não ouviste? 
O espanto dela foi ainda maior. 
- Mas que se passou? 
- Não se passou nada. Resolvi não ir a Faro. Tens alguma coisa a dizer? 
- Não. Tu é que mandas… Mas pensei que querias consultar o tal especialista… 
- Não vou. Prefiro guardar o último dinheiro que me resta… Vamos! 
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E regressaram, melancolicamente. Cada um pensando para si. A mulher sem atinar na 
resolução do marido. O almocreve ansiando que chegasse a manhã seguinte, mas sem divulgar 
o seu segredo… 
-Foi ele o primeiro a acordar- se é que chegou a dormir… 
- Mulher, leva-me lá para fora…Quero sentar-me à porta. 
- Tão cedo, homem? 
- Sim… Quero sentir o sol a nascer, já que não o posso ver… 
E ela fez-lhe a vontade. Sentou-o no poial, cuidadosamente, e deixou-lhe o bordão para ele se 
apoiar, enquanto ela varria a casa. 
Passaram uns minutos. Dali a pouco apareceram as primeiras luminosidades do Sol. E logo o 
José Coimbra ou Ti Zé da Serra) ouviu dois estalos na sua própria cara. Era verdade! O milagre 
dera-se! De um pulo, ele ergueu-se, gritando: 
- Eh mulher, vem cá depressa! Já vejo outra vez! Olha, olha… Vejo o Sol… as casas do Senhor 
Padre José Dias… as gaiolas e os canários… e os campos… e tudo! Já vejo outra vez! 
A mulher veio correndo, assombrada. E mais assombrada ainda ficou, quando viu que era 
verdade. O marido recuperara a vista! Caiu de joelhos junto dele, exclamando. 
- Louvado seja Deus! 
A partir dessa manhã, segundo se diz, viveram sempre felizes e contentes, e o almocreve de 
Estói voltou a ser o almocreve mais ligeiro daqueles sítios. 
Mas, ao que parece, não tornou a passar pelo sítio de Milreu, preferindo fazer caminhadas 
muito mais longas para se afastar desse local – embora não se soubesse 
porquê… 
E também não se sabe o que foi feito das duas barras de ouro escondidas por ele. 
Sabe-se, sim, que a bela moura continua ainda á espera de quem a queira desencantar e 
desencantar os seus dois irmãos, transformados em leão e em serpente…9 
 

 Lenda da estátua de S. Tomás de Aquino 
 
Devido às preces feitas pelas pessoas de Faro a S. Tomás de Aquino, este concedeu-lhes o 
milagre da cidade não ser atingida pela grande peste que devastava na altura, toda a Europa. 
 
Como forma de agradecimento ao santo e em sua homenagem, o Bispo D. Francisco Gomes de 
Avelar, mandou construir em Itália, uma imagem de S. Tomás de Aquino, para que a mesma 
fosse colocada num pequeno nicho edificado no Arco da Vila. 
 
Aquando da colocação da estátua do Santo no nicho, apesar da força braçal constituída por 
vários homens, o peso da estátua era de tal forma que não havia meio de a conseguir elevar de 
forma a coloca-la no referido nicho. Todas as tentativas fracassavam. 
 
Os homens dirigiram-se então a D. Francisco Gomes de Avelar para contar o sucedido, 
pedindo-lhe auxílio. O Bispo, deslocou-se então até ao Arco da Vila, aproximou-se da estátua 
de S. Tomás de Aquino, segredou-lhe algo ao ouvido, que até hoje, o povo desconhece. Após 
isto, a estátua tornou-se tão leve, que facilmente foi colocada no nicho do Arco da Vila. 

 

 Lenda do Palácio das Lágrimas 
 
Neste palácio, situado entre o gaveto da Praça Alexandre e as Ruas Rebelo da Silva e 
Castilho, existe uma história curiosa. Em finais do século XIX, habitava neste palácio o 

                                                           
9
 Gentil Marques, Lendas de Portugal, III Vol., Porto, universus, 1962-1966, pp. 209-215 
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músico Militão Garcia, que após o nascimento do seu filho, nunca mais retornou a 
casa. O sofrimento da sua esposa, Maria Augusta Pereira Coelho, foi de tal forma, que 
passou o resto da vida a chorar. Reza a lenda, que foi este fato que originou a 
designação do “Palácio das Lágrimas”. 
 

 Lenda do Sino da Igreja de S. Pedro 
 
Segundo uma lenda, há mais de um século, à meia-noite, um sino da Igreja de S. Pedro 
começava a tocar sozinho, invocando as pessoas para assistirem à missa. Este 
acontecimento levou as pessoas de Faro, a ficarem apavoradas.  
 Ninguém tinha coragem de passar junto à igreja a essa hora. 
 
Esta lenda, relatada por José António Pinheiro e Rosa, conta a história da alma penada 
de um padre, que recebeu o pagamento para celebrar uma missa em vida e não a 
tendo celebrado recebeu uma punição, que só teria fim, quando celebrasse essa missa 
na presença de um acólito. 
 
“ Não posso deixar de reproduzir aqui uma lenda, que anda ligada a um dos sinos de S. Pedro 
(não se sabe qual deles). 
 
Aqui há uns cem anos, todas as noites, à meia-noite, ouvia-se tocar um sino de S. Pedro, como 
se fosse para a missa. Toda a gente se encolhia com medo e não havia quem quisesse passar a 
tal hora pelas imediações da igreja. 
O prior de então, homem animoso e destemido, resolveu uma noite ir ver de que se tratava. 
Chegou ao Largo e deparou com a porta da igreja aberta e a igreja iluminada. 
 
Entrou. Junto ao altar-mor estava um padre paramentado. Avançou até junto dele e ouviu 
estas palavras: 
 
- Obrigado por teres vindo. Há muitos anos que eu aqui venho, todas as noites, para celebrar 
uma missa, de que recebi a esmola e não cheguei a celebrar em vida. Mas fui condenado a não 
poder celebra-la sem que aparecesse acólito. Agradeço que me ajude e aviso-o de que deve sair 
antes da bênção. 
Pode-se calcular como o prior ajudaria àquela missa, apesar de todo o seu sangue frio. 
Quando se aproximou a bênção, dirigiu-se pressuroso para a porta e apenas a tinha 
transposto, ela fechou-se e a luz apagou-se no interior. 
E… nunca mais se ouviu tocar o sino à meia-noite. (A não ser quando algum vivo o toca…) ”10 
 

 Lenda da Bailarina do Teatro Lethes 
 

Segundo reza esta lenda, neste local, ter-se-á suicidado uma bailarina, e que desde 
essa altura, a sua alma por lá se encontra a vaguear. Nesse local, segundo relatos orais, 
ouve-se por vezes ruídos da madeira a ranger e de passos.  
 

“É uma bailarina que enforcou-se lá há anos e que aparece. Ela apareceu 
a alguém, a um colega e a uma senhora que trabalhavam lá. Pelo menos 

                                                           
10 José António Pinheiro e Rosa, A Igreja Paroquial de S. Pedro de Faro, 1989, p. 7 
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eles saíram de lá a correr a sete pés, (...) e houve-se passos, agora dai a 
uns anos deixou-se de se ouvir, mas houve ai uma altura em que se 
ouviam passos. Estava tudo silencioso não há ninguém dentro do teatro 
Lethes e na parte de baixo aquilo é a Cruz Vermelha, e se tiver tudo em 
silencio a meio da noite ouvia-se passos. Então realmente viemos a 
saber que realmente era! E é lenda, e que é verídica, isso já não é do 
meu tempo não é?11 

 
Fernanda Soares 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
11

 SOARES Fernanda, in: http://www.lendarium.org/narrative/a-bailarina-do-teatro-lethes/,Faro, 2008 
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Sobretudo no meio rural, havia modos de vida e saber fazer, atualmente em desuso, 
ligados a atividades da vida quotidiana tradicional, que embora também comuns a 
outras localidades, eram bastante característicos da realidade comunitária das gentes 
farenses. Destes destacam-se os seguintes: 
 
 Adiafa - Era a festa oferecida pelo patrão ou dono da obra, para comemorar o fim 
duma tarefa ou trabalho. 

José Joaquim Rodrigues dá-nos uma descrição de como era a Adiafa na aldeia da 
Conceição de Faro: 

“Consistia num almoço, lanche ou jantar que por vezes terminava em bailarico, ao som 
do acordeão ou da gaita-de-beiços. Também se cantava um fadinho que quase sempre 
era uma alegre desgarrada, com os mais expeditos a deixarem enrascados aqueles que 
Menos preparados se atreviam a enfrentá-los. Eram convidados para a Adiafa, todos 
os que trabalharam para a conclusão da obra ou tarefa. 
 
Habitualmente faziam-se Adiafas na Conceição de Faro, após terminar: 

- A apanha da amêndoa e da alfarroba; 

- A escarapela do milho; 

- A abertura de um poço, nora ou cisterna; 

- O enchimento da placa de cobertura de uma casa; 

- A conclusão da obra da própria casa; 

- As festas da aldeia; 

- A época de atuação da charola; 

A Adiafa era uma forma de compensar todos os que duma forma abnegada, ajudaram  

Trabalhando por vezes, até além do normal. 

Hoje, o termo quase caiu em desuso, no entanto nalguns casos, o costume mantém-se 
embora nomeado simplesmente de almoço ou jantar.”12 

Ajudadas no descamisar do milho – Florival do Patrocínio Miguel no Montenegro 
descreve como eram as ajudadas no Montenegro: 

“ Lembro-me daquelas noites passadas no descamisar do milho (…) as pessoas que iam 
ajudar, faziam um círculo em redor de um monte de maçarocas, grande ou pequeno, 
conforme fosse a produção do agricultor, era uma alegria quando os rapazes ou 
raparigas encontravam uma maçaroca vermelha. Era tradição de dar um beijo a quem 
mais gostassem, pelo que as pessoas mais antigas quando as encontravam davam aos 
rapazes ou às raparigas, às escondidas para gozarem o espetáculo desse grande beijo.  

                                                           
12

 Rodrigues, José Joaquim in: http://a-amigosdaaldeia.blogspot.com/ 
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Ao terminar a ajudada o dono do milho presenteava as pessoas que o ajudaram com 
aguardente, peixe frito com batata-doce, o seu pão e vinho caseiro, e no final o 
bailarico ao som do harmónio, do tio Francisco Joana Grande, com o seu bate certo, 
Domingos Dourado, Fernando Carminho, etc. “ 

 

Armações de atum e de sardinha e Arte Xávega na Praia de Faro - Na Praia de Faro, 
existiram duas armações de atum e uma de sardinha. Uma designava-se de armação 
do Cabo de Santa Maria, propriedade de Ventura Coelho de Carvalho em 1865. Em 
1936, a armação deslocou-se mais para poente. 

Em 1886, sobre as armações de sardinha e de atum instaladas na zona nascente e 
poente da praia, refere Baldaque da Silva respetivamente: 
 

“ A W. do Cabo de Santa Maria, na Ilha da Barreta, demora o arraial das barracas e o 
varadouro das embarcações da armação de atum de direito do cabo de Santa Maria, 
pertencente a Ventura José Coelho de Carvalho, contando oito embarcações e uma 
companha de cinquenta homens. A pescaria colhida por este aparelho também dá entrada 
em Faro”

13
 

”A W. da barra do Ancão costuma deitar uma armação de atum de direito, denominada do 
Ramalhete, propriedade, de João da Fonseca. O arraial desta armação fica na margem do 
esteiro que da barra ao Ancão vai entroncar com o canal de Faro, dentro da ria do mesmo 
nome. Pertencem a esta armação sete embarcações e a companha conta cinquenta 
homens. Parte da pescaria entra em Faro e outra parte vai para Vila Real.“ 
“Nesta costa lança também uma armação de sardinha, denominada Ossónoba, pertencente 
a António Frederico Gomes, tendo seis barcos e quarenta homens de companha, 
fornecendo pescaria para Faro “. 
 

O trabalho das armações compreendia dois momentos distintos: armar a arte em terra 
e a captura do atum. O alistamento dos homens e o trabalho da armação da rede em 
terra era efetuado entre Março e Abril. Após esta etapa, era o período destinado à 
captura do atum. 
 
Na altura da armação da arte em terra, os pescadores e respetivas famílias, ficavam 
alojados num espaço designado de “arraial da armação”. Este local, compreendia um 
conjunto considerável de habitats destinados a habitação, armazém, mercearia, 
escritório, refeitório e demais necessidades. 
 
Nesta altura, a praia transformava-se num vistoso cenário, onde um grande conjunto 
de pescadores vestidos de camisa de xadrez e calças arregaçadas iam compondo as 
enormes redes estendidas ao longo do areal, as boias, cabos e outros apetrechos, que 
iriam constituir a armação. Durante este período, era grande a azáfama e o cansaço, 
mas mesmo assim, havia sempre lugar ao convívio e à boa disposição. O arraial 
também serviu de palco a muitas amizades e até mesmo a casamentos entre 
pescadores das várias famílias que o compunham. 
 
Deitar a armação ao mar compreendia todo um ritual. Antes de ser lançada, a armação 
era benzida. A bênção das artes era seguida de uma invocação aos santos e isso era 
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 1 BALDAQUE da Silva, apud Dorilo Seruca (Coord), As Pequenas Comunidades Piscatórias do Sul…Descoberta de 
uma Realidade, Direcção-Geral das Pescas e Aquicultura, 2000, p. 105-111 
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acompanhado de cânticos. O pescador tinha uma fé muito grande e acreditava que da 
Invocação aos santos iria resultar uma pesca muito maior. 
 
Após a captura dos atuns, era costume serem içadas bandeiras a avisar a quantidade 
do pescado capturado. As bandeiras diferenciavam-se consoante a quantidade de 
pescado. 
 
As armações de sardinha e de atum traziam muitas pessoas à ilha. Juntamente com os 
pescadores, vinham para o arraial da armação os seus familiares. Estas pessoas 
utilizavam a ria como meio de subsistência, ora pescando, ora mariscando. 
 
A arte xávega, uma arte de arrasto e de alar para a praia, foi também responsável pela 
afluência de muitas pessoas a este local. Na Praia de Faro, existiram 6 artes xávegas. 
 
Era uma arte que implicava um grande esforço humano. No momento de alar a rede 
para terra, toda a gente queria participar. Segundo o Sr. Inácio de Sousa, proprietário 
de uma arte xávega na Praia de Faro, havia gente de todos os estratos sociais a querer 
alar a rede, destacando como exemplo, os estudantes universitários que muitas vezes 
participavam nesta azáfama. O ganho dava para passarem a temporada das férias na 
praia. 
 
Foi uma arte que perdurou na ilha até à década de 80 e que constituiu um importante 
meio de sobrevivência da população. 
 
A Instalação das armações de sardinha e de atum, as xávegas, e as formas alternativas 
de vida associadas à pesca e ao marisco que a ilha permitia, levou a que vários núcleos 
de pessoas oriundas de outras zonas do Algarve começassem a afluir a este local, 
fixando-se aqui de forma permanente 
 
 “Atacar o Maio” – Esta expressão é alusiva aos rituais festivos associados ao dia 1 de 
Maio. Neste dia, é costume colocar bonecos confecionados com dizeres alusivos à 
sátira política e social nas ruas e o ritual de “Atacar o Maio”, que consiste em comer 
figos e beber um copito de aguardente. Um dos locais onde esta tradição é bem 
marcante é a aldeia de Estoi. 

Baile da Pinha – O “Baile da Pinha”, era efetuado durante a Quaresma. Uma das 
características deste baile era a disputa por um brinde que se encontrava dentro da 
pinha geralmente montada com ripas de madeira. A pinha situada na parte central do 
teto do salão que dava lugar ao baile era devidamente engalanada com fitas 
multicolores, de onde pendiam argolas para que os pares dançantes pudessem puxar. 
Uma destas argolas permitia receber um brinde.  

Calhau – Antigamente as pessoas usavam alguns estratagemas para não se 

esquecerem das tarefas que tinham que fazer, uma muito antiga era levar um 

pequeno calhau numa das mãos, ou um pequeno cordel enrolado no dedo, o que os 

fazia recordar sempre do que iam fazer. 
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Carretilhas - Por altura dos festejos dos “Santos Populares” havia “combates de 
carretilhas”. As carretilhas eram engenhos explosivos que faziam parte destas as 
festividades. Na cidade, o Jardim Manuel Bívar em Faro foi um dos locais onde tinham 
lugar esses célebres combates. Também nas aldeias, a população rejubilava com estes 
eventos. 

 

“De todos os eventos concretizados nessa época, o maior cartaz, aquele que levava o povo 
mais ao rubro, era, sem dúvida, o combate das carretilhas.  
 
Num largo, como o Largo Ossónoba em Estoi, havia duas ou três vendas (tabernas) e à 
porta de cada uma delas, em cada canto do largo, acendia-se uma fogueira. Os clientes, 
homens agrupavam-se, sentados em cadeirinhas de tabúa ou nos bancos que 
provavelmente estavam à porta da respetiva taberna, onde eles habitualmente se 
sentavam nos fins de tarde de Verão e como em todas essas tasquinhas se vendiam 
carretilhas, em paralelo com um copo de vinho ou de aguardente os clientes iam 
comprando uma carretilha, concretizando depois um combate contra os grupos que 
estavam sentados nos outros estabelecimentos, para ver quem é que atirava mais 
carretilhas, com mais arte e quem é que assustava mais os outros, fazendo-os fugir do seu 
lugar. Por vezes, em simultâneo, havia vários lançadores em atuação e alguns deles com 
uma carretilha em cada mão.  
 
Imagine-se o espetáculo de uma peça com o tamanho de um revolver, da qual saía um jacto 
de fogo, como se fosse um jorro de uma grande mangueira de água, talvez com uns seis 
metros de comprimento, que brandido pelas mãos de um homem, que com movimentos 
mais bruscos ou mais artísticos a fazia girar pelo ar em todas as direções, antes dela 
finalmente rebentar com grande estridor.  
 
Imagine este fato multiplicado por quatro ou por seis, em simultâneo, numa praça pública 
com 2000m2 de área, com uma pequena multidão espreitando em cada canto de rua ou 
nos vãos das portas e janelas e depois tudo a fugir quando os lançadores largavam a 
carretilha como um bicho vivo na sua direção, antes da bomba final rebentar. Os melhores 
atiradores eram aqueles que conseguiam concretizar movimentos mais artísticos e melhor 
calcular o tempo que a carretilha demorava a rebentar, mantendo-a o mais tempo possível 
na mão sem a deixar aí explodir, sob pena de algum acidente maior.  
 
O que tinha de espetacular e inebriante, tinha de perigoso, pois para além da explosão da 
pólvora ainda havia o taco, onde o lançador segurava a carretilha, que era projetado com a 
explosão, que quando batia no vidro de uma janela o partia e se batia na perna de uma 
pessoa, fazia um hematoma.  
 
Comissões voluntárias de análise, organizadas no local, é que decidiam quem ganhava o 
combate dessa noite e diziam – “O grupo da venda do João Canal, foi mais forte, que o 
grupo da venda do Zé Nunes”. 
 
Quando era a Ti Jula ou a Maria Grande, que substituíam os homens na função, mostrando 
que as mulheres também eram capazes de atirar carretilhas, isso então, ia todo o povo ao 
rubro e o assunto era comentado 3 dias pela aldeia toda, nomeadamente na “Presa”, nome 
dado ao lavadouro público, onde as mulheres enquanto lavavam a roupa da semana 
aproveitavam o tempo para dar e tomar conhecimento das últimas novidades e ocorrências 
da terra.  
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No dia seguinte ao combate, as paredes das casas do Largo, que na véspera tinham estado 
cobertas de brancura, tinham que voltar a ser caiadas, pois estavam todas cheias de riscos 
pretos, do fogo que lhes tinha batido e tisnara. Cumprira-se porém a tradição. 
 
O tempo passou, o governo legislou e este evento, o dos combates de carretilhas, a par de 
outros costumes concretizados com fogo-de-artifício, considerados perigosos, foi proibido.” 

 

António de Paula Brito 

Carnaval – Embora Faro não tenha grande tradição em desfiles Carnavalescos, 

sobretudo até meados do século XX, a maioria destes desfiles circunscreviam-se a 

clubes e associações recreativas. 

Na segunda metade do século XIX, era comum na altura da quadra carnavalesca alguns 

particulares permitirem a entrada nas suas casas aos mascarados. Nesta altura, havia 

bailes  e outras diversões acompanhadas de música.  

Geralmente, eram nos clubes e agremiações que estes eventos tinham maior impacto. 

Um dos grandes eventos ligado a esta quadra festiva foi o Carnaval Republicano de 

1911. Neste ano houve grandes desfiles de mascarados pelas ruas da cidade e bailes. 

Houve ainda desfile de carros alegóricos cujas temáticas eram de caracter humorista e 

satírico.  

No Clube Farense realizou-se soirees, uma matiné infantil, com entrega de prémio à 

criança com o melhor traje. 

Na década de 50 do século XX, a baixa de Faro era o principal lugar para desfiles de 

mascarados. A Rua de Santo António por esta altura enchia-se de grupos de 

mascarados, desfilando em direção aos clubes onde havia sempre animação e bailes. 

O Clube Farense, o Ginásio, o Grémio Popular, o Clube Sport Faro e Benfica e a 

Sociedade Recreativa Artística Farense eram locais onde os bailes carnavalescos eram 

bastante animados. No entanto, havia outras sociedades recreativas em que os 

eventos carnavalescos também eram animados. Eram clubes mais pequenos e 

bairristas, tais como o Futebol Clube Vitória situado no Alto Rodes, o Clube de S. Luís e 

o Bonjoanense. 

Charolas de Bordeira – As charolas de Bordeira, têm lugar em Faro entre os dias 1 e 6 

de janeiro. Diferem das charolas tradicionais, por substituírem os cânticos ao Deus 

Menino, por cantares improvisados e de sátira social. Nestes dias grupos munidos de 

instrumentos como acordeão, pandeiretas, e ferrinhos entre outros, desfilam pelas 

ruas da aldeia e cafés, tocando e entoando cânticos improvisados. 

Cortejo de oferendas – Sobretudo durante a primeira metade do século XX era comum 
assistirem-se a inúmeros eventos de cariz social e atos de beneficência a favor do 
Hospital de Faro. Realizava-se anualmente no mês de dezembro. O desfile que revertia 
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a favor do Hospital da Santa Casa da Misericórdia de Faro percorria várias ruas da 
cidade com imensos carros decorados, que exibiam os donativos em género e em 
dinheiro. 
 
Destes, destaca-se o primeiro cortejo de oferendas feito em Faro, a favor do Hospital 
da Santa Casa da Misericórdia e cujo presidente da Comissão executiva do cortejo, foi 
o Coronel Pereira Milreu. 
 
Neste dia, foram inúmeras as pessoas da cidade e das freguesias rurais, que encheram 
as ruas da baixa da cidade, num enorme cortejo, onde desfilaram quase duas centenas 
de carros, com oferendas e donativos para o hospital, por forma a oferecer o seu apoio 
aos mais necessitados. 

Dança -  Varrer o Teso 
 

À semelhança de outros locais de Faro, na aldeia da Conceição de Faro, era comum 
haver sempre no final de cada baile a dança de “varrer o teso”. José Joaquim 
Rodrigues dá-nos uma descrição da referida dança: 
 

“Nas minhas deambulações pelo passado da aldeia de Conceição de Faro volto hoje ao baile do 
Mariano que mais tarde foi do senhor Manuel, para falar da famosa dança de "varrer o teso". 

 

Varrer o teso era uma dança viril, só para homens que em parelhas agarrados pelos braços, 

tentavam derrubar as outras parelhas participantes com uma varridela de pernas, enquanto 
rodopiavam pela sala ao som do corridinho. 

 

As parelhas iam sendo eliminadas à medida que eram derrubadas, ficando para o fim os mais 

ágeis que se esquivavam das varridelas ou mesmo que atingidos não eram derrubados. 

 

O objectivo final seria o de encontrar a parelha vencedora que naturalmente era a única que se 

manteria de pé até ao fim, para depois ser aclamada e aplaudida por todos. 
 

Esta dança que era por demais conhecida causava sempre um grande alvoroço na sala e todos 
os que não participavam apressavam-se a pôr a salvo, nas últimas filas da bancada, para não 

ser atingidos nas quedas dos que iam sendo derrubados. 
O "baile da Conceição" não era o único que sempre terminava com esta dança, mas neste baile 
foi famosa e habitual durante muitos anos. 

 
Foram muitas as parelhas de homens que aqui vinham à procura de fama, mas houve uma, 

constituída por dois irmãos naturais da Conceição de Faro que se distinguiu como grande 
campeã.  

 
Estou a falar do José Cardoso que emparelhado com o seu irmão João eram imbatíveis 
no varrer do teso vencendo todos os que se arriscavam a defrontá-los.  

 
Os irmãos que combinavam perfeitamente nos movimentos, tinham  grande agilidade e 

destreza, para além de muita força de pernas, tornando-se impossível derrubá-los. 
 

http://a-amigosdaaldeia.blogspot.com/2014/12/varrer-o-teso.html
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Mercê da sua invencibilidade os dois irmãos ganharam fama, admiração e respeito, não só na 

Conceição de Faro mas  por  todas as redondezas, pelo que amiúdas vezes surgiam homens de 
outras localidades para os tentar derrotar mas que conste, nunca o conseguiram.”14 

 

Feira Popular 
 
Por iniciativa do capitão Carlos Marques Loureiro, comandante da P.S.P. do Distrito de 
Faro e patrocinada pela autarquia farense, foi inaugurada, em 1957, por ocasião dos 
“Santos Populares”, a “Feira Popular de Faro”, na Alameda João de Deus. 
 
Do diversificado programa da feira, destacou-se o “Concurso de Marchas Folclóricas de 
Faro”. O saldo angariado com a feira, reverteu a favor da instituição “Casa dos 
Rapazes”. 
 

Feira de Santa Iria – Só em meados do século XX, a feira teve um lugar digno para 

oferecer quer aos feirantes, quer à comunidade. Desde a sua origem, a feira situou-se 

em locais amplos e próximos da baixa de Faro. Em meados do século XIX, os locais de 

eleição para colocação da feira foram: - Campo da Trindade, Largo do Pé da Cruz, Rua 

do Pé da Cruz, Alcassarias, chegando à Praça da Rainha. No Largo do Pé da Cruz 

vendiam-se frutos. No final do século XIX, instalaram-se barracões redondos, circos, 

barracas de cristóvãos entre outros. Do palácio de Justiça para cima havia vendedores 

de cereais, legumes entre outros. O gado era comercializado no sitio onde hoje se 

encontra o Mercado Municipal e os limites da extinta Carreira de Tiro. 

Festas de cariz social – Desde inícios do século XX, houve eventos designados de 

“Festas da Cidade de Faro “, organizadas por comissões compostas por habitantes 

ilustres da cidade de Faro. Cada uma destas comissões era responsável pela 

organização das diferentes atividades que constituíam o programa das festas. 

Para a concretização destas festas, era solicitada a cedência de donativos e prendas, 
com o objetivo de fazer face às despesas e de angariar fundos para causas sociais. 
 
Grande parte do saldo conseguido com as mesmas, revertia a favor de instituições de 
beneficência, como é o caso do Hospital da Santa Casa da Misericórdia de Faro. 
 
Estas festas, permitiam por um lado, uma forte interação entre a população farense e 
populações de outras localidades que se deslocavam à cidade para assistir e participar 
nelas, e por outro, constituíam um forte incremento económico, para o comércio local 
e empresas de transportes, que viam os seus lucros aumentarem, devido à grande 
afluência de pessoas que vinham para a cidade, para participar nestes festejos.  
 

                                                           
14

 http://a-amigosdaaldeia.blogspot.com/search/label/Hist%C3%B3rias%20da%20aldeia 

 

http://a-amigosdaaldeia.blogspot.com/search/label/Hist%C3%B3rias%20da%20aldeia
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Eram festas com conteúdos programáticos amplos e diversificados, e com grandes 
audiências. Realizavam-se anualmente, geralmente na época veraneante, em dias que 
ficavam ao critério das comissões, não tendo por isso uma data fixa na sua realização. 
 
Festas na Alameda João de Deus - 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 montagem 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 eventos dedicados a causas sociais, continuam a realizar-se neste 
local e com programas mais amplos e variados tais como: as festas noturnas 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, continuam a realizar-se as festividades com fins sociais. 
Destas, são de realçar as festas na Alameda João de Deus, em benefício dos sargentos tuber-
culosos de terra e de mar, em junho de 1930, com um programa 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 nomeadamente: 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 festiva 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. Tinham programas diversificados, dos quais são de 
destacar o “Concurso das Marchas Populares” (1941) e o “Concurso do Vestido de Chita” 
(1944).  

 
Estes eventos eram organizados e patrocinados por Instituições com fins sociais, clubes 
desportivos e recreativos, entidades oficiais e particulares. 
 
Em 1957, é inaugurada a Feira Popular de Faro, um dos grandes eventos da cidade. 
  
Festa da Pinha - Anualmente, pelo dia 2 de Maio, é celebrada a Festa da Pinha, tradição de 
tempos imemoriais. Nela, podemos observar uma vertente religiosa e outra de índole pagã. 
 
Terão sido os almocreves, financiados pelo Morgado do Ludo, os precursores desta festa.  
 
As viagens dos almocreves situavam-se entre o Algarve e o Alentejo e tinham como meio de 
transporte as carroças puxadas por mulas ou cavalos e tinham como objetivo, a permuta de 
produtos típicos da região. Do Algarve levavam frutos secos e peixe. Do Alentejo traziam 
cereais e cortiça. 
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Este percurso era dificultado pelos caminhos pelos perigos que tinham de enfrentar como 
caminhos inóspitos, salteadores e lobos. Chegados sãos e salvos, estes almocreves 
festejavam com família e amigos, em agradecimento à Nossa Senhora do pé da Cruz. 
 
Segundo os mais antigos há uma lenda que refere que a origem da festa remonta a tempos 
distantes em que um grupo de almocreves ao regressar de uma das muitas viagens, 
pernoitaram num acampamento, local onde foram encurralados por uma alcateia de lobos. 
À medida que o tempo passava e que as chamas da fogueira se iam dissipando devido à falta 
de lenha, a ameaça dos lobos tornava-se 
cada vez mais intensa. 
 
Desesperados, rezaram à Nossa Senhora do pé da Cruz pedindo-lhe ajuda, prometendo-lhe 
que lhe prestariam homenagem acendendo uma fogueira, 
caso se conseguissem livrar das feras. O milagre aconteceu e a promessa passou a ser uma 
tradição da comunidade estoience, e que se mantem até aos dias de hoje. 
A Festa da Pinha que inicialmente era organizada exclusivamente pelos almocreves, com o 
passar dos tempos, começou a ser organizada primeiramente por parte dos Jograis António 
Aleixo e mais recentemente pela Junta de Freguesia de Estoi. 
 
Nos primeiros tempos, a festa caracterizava-se por ser essencialmente masculina,  
No entanto, a evolução de mentalidade no que concerne à igualdade entre sexos começou a 
tomar consistência, principalmente a partir das décadas de 60, 70, levando as mulheres a ter 
um nível maior de participação em todas os eventos de carácter social e recreativo. É 
precisamente neste contexto, que a festa da pinha deixa de ser somente masculina, 
passando as mulheres também a participar nos festejos. 
 
No dia anterior à festa, começam os preparativos: a ornamentação dos carros e dos animais 
que irão desfilar, bem como da preparação e manutenção dos mantimentos que irão fazer 
parte do tradicional piquenique a ter lugar no Ludo. 
 
A preparação do farnel para a festa geralmente é feito no dia anterior e nele, entram as mais 
variadas ementas, a que não falta o vinho, bebida que faz jus à tradição da pinha. 
 
A festa inicia-se pela manhã do dia 2 de Maio, com a concentração no Largo do Mercado, de 
camiões, tratores, carroças, cavalos, cavaleiros e pessoas que irão participar no desfile. 
 
O cortejo é composto à frente por cavaleiros e atrás, por carroças, camiões e tratores que 
atualmente têm vindo a substituir os tradicionais carros de mula. 
 
Desfilam pela aldeia, exibindo-se para o público assistente, gritando alegremente: “Viva à 
Pinha!” 
 
Em seguida, partem em direção ao Ludo, onde se irá realizar o piquenique. Aqui há sempre 
lugar para comes e bebes e espetáculos musicais. Os participantes divertem-se quer 
dançando ao sabor da musica, quer derrubando-se uns aos outros revivendo as tradicionais 
abarcas. 
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A partida do Ludo dá-se ao final do dia. Nesta altura, já bastante eufóricos e animados 
partem rumo a Estoi, empunhando grandes archotes que iluminam a escuridão do caminho. 
É no Largo da Igreja que a multidão, entusiasmada e ansiosa, aguarda a chegada dos 
romeiros que são recebidos com um espetáculo de luz e som composto por fogo-de-artifício 
e música. 
 
Desfilando pela aldeia, romeiros e público assistente dão “Vivas à Pinha” caminhando até ao 
Largo do Pé da Cruz, onde atiram os archotes e o alecrim para uma fogueira em homenagem 
à Nossa Senhora do Pé da Cruz. 
A festa continua com música, dança e muita folia, até à madrugada do dia seguinte. 
 
No dia 3 de Maio, dia de Vera Cruz, com uma missa de Ação de Graças à Nossa Senhora, a 
festa termina. 
 
Paralelamente com a festa, surgiu o incentivo para o aparecimento de um mercado de 
produtos regionais, de origens recentes.  

 

Festas Populares na Alameda João de Deus - Na Alameda João de Deus durante 
muitos anos, tiveram lugar muitas festas populares, sobretudo na época alusiva aos 
Santos Populares. Os programas destas festas eram bastante vastos e diversificados e 
com grandes audiências.  
 
Do vasto leque de diversões que estas festas ofereciam, os que levavam mais a 
população ao rubro eram os concursos das marchas populares e o “concurso do 
Vestido de Chita”. Em 1962, Santa Bárbara, alcançou o primeiro prémio no “Concurso 
de Marchas Populares”, que teve lugar na Alameda João de Deus. 
 
A receita destas festas, também era direcionada para causas sociais. 
 
Eiras - Eram terrenos com forma circular que serviam para as pessoas do campo 
armazenarem as colheitas de trigo, centeio, cevada e maçarocas de milho. Serviam 
também para a debulha e seca dos cereais. 

Em Faro, era nas eiras que se efetuavam rituais festivos como os bailes, dançados 
tradicionalmente ao som do acordeão e dos ferrinhos. Era também nas eiras que 
geralmente se erguia um grande mastro por altura dos festejos dos Santos Populares. 

Lavadeiras – Tradicionalmente a lavagem de roupa era efetuada em ribeiros ou 
tanques. As mulheres transportavam as trouxas de roupa em alguidares colocados 
sobre a cabeça, ou nas albardas dos burros. Este ritual promovia um convívio alegre 
composto pela algazarra e cânticos das lavadeiras. 

Em Faro, um dos locais onde havia tanques destinados à lavagem de roupa, era a 
“Horta do Xixo”. 

Medicina popular - O isolamento e os escassos recursos financeiros existentes 
sobretudo nos meios rurais dificultavam o acesso das populações, à medicina 
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convencional. Desta forma, a solução para a cura das doenças era encontrada na 
natureza e utilizada sob a forma de chás, decocções, cataplasmas e inalações, entre 
outros.  
 
Também certos rituais como rezas, benzeduras, amuletos e talismãs entre outros, 
serviam como métodos de cura para as mais variadas enfermidades.  
 
Estes costumes foram aos poucos, caindo em desuso, possivelmente, devido à maior 
facilidade de acesso à medicina convencional.  
 
Uma mezinha curiosa praticada em tempos mais distantes pela população rural de 
Faro, destinava-se à cura das anginas e consistia em utilizar fezes de cão já secas (cor 
esbranquiçada), geralmente apanhada no mês de maio, a que chamavam de “alva de 
cão”, para a cura das anginas. Esta “alva de cão”, era colocada sobre um pano, com o 
qual faziam uma “boneca”, que era introduzida num recipiente com água e colocada a 
ferver cerca de 10 ou 15m. Bebia-se depois a água resultante da fervura. 
 
Outra mezinha curiosa que era muito utilizada quer para problemas de bronquite e até 
mesmo nas anguinas e gripes e constipações, eram as velas de sebo de holanda. 
Aquecia-se um papel mata-borrão e barrava-se o mesmo com a vela de sebo de 
holanda. Seguidamente colocava-se o papel untado com a vela sobre o peito e costas 
do doente. Esta mezinha era feita à noite ao deitar. 
 
Para casos mais graves como pneumonia, era confecionado um chá de “fuligem da 
chaminé”. A confeção consistia em Fazer uma “boneca” com felugem da chaminé e 
colocar a mesma num litro de água, levando ao lume até ferver. 
 
A azia era combatida comendo miolos de amêndoa, ou um pouco de batata crua, ou 
um grão torrado, ou mastigando um grão de café. A colocação de um raminho de 
oliveira atrás da orelha também surtia efeito para afastar a azia. 
 
Nos cuidados com o cabelo, em vez de shampoos, utilizava-se o sabão azul e branco na 
lavagem e enxaguava-se com água e vinagre, ou com sumo de limão. 
 
O ovo era também utilizado na lavagem do cabelo, servindo como forma de limpar, 
combater a caspa e fortalecer o cabelo. 
 
Como laca ou fixador, era utilizada a cerveja preta, sobretudo quando se colocavam os 
rolos no cabelo, com o objetivo de o encaracolar. 
 
Na dor de cabeça e febre, as rodelas de batata embebidas em vinagre colocadas na 
testa do paciente com uma ligadura à volta da cabeça, dava resultados excelentes. 
 
Quando o mal eram os dentes, uma das formas de aliviar as dores era reter durante 
algum tempo um pouco de aguardente junto ao dente lesado, ou reter o fumo de um 
cigarro, durante algum tempo, junto ao dente que doía. 
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As dores de ouvidos aliviavam-se com uns pingos de azeite dentro do ouvido dorido, 
com uns pingos de leite de uma mulher que esteja a amamentar, ou ainda com uns 
pingos do líquido que se encontra dentro de um caroço de albricoque. 
 
Nos entorses, a cura consistia em colocar o pé sobre uma vassoura de palma e cabo de 
cana, e com o pé vai-se fazendo rolar a vassoura pelo chão. 
 
Nos ferimentos e para evitar infeções, utilizavam-se lavagens com água de malvas 
fervidas, e aplicava-se sementes de linhaça moídas em água fria. Também era utilizado 
o recurso a sanguessugas sobre a ferida, para que estas retirassem da ferida, o sangue 
impuro.  
 
Quando havia uma ferida com hemorragia, uma das formas de as estancar, era 
colocando pimentão sobre a mesma.  
Na cura dos furúnculos aplicava-se na lesão um miolo de pão embebido em leite 
quente, colocando uma ligadura à volta, ou uma papa de sabão e ovo sobre o 
furúnculo, ou ainda tomate maduro e fresco sobre a lesão, envolvendo com um pano. 
 
Para inflamações nos olhos, era costume, colocar um pouco de manjerico em infusão 
durante a noite, e no dia seguinte, lavar os olhos com essa água. Também era usual 
colocar pétalas de rosa em água fria e posteriormente lavar os olhos com a mesma. A 
água onde se ferveram malvas, depois de arrefecida, servia também para este fim. 
 
Nalgumas profissões em que os olhos estão expostos a danos exteriores como é o caso 
do trabalho de soldar, para evitar inflamação ou ardor nos olhos, colocava-se rodelas 
de batata crua sobre os mesmos a fim de aliviar os sintomas. 
 
A forma de retirar as manchas do rosto com as quais algumas grávidas ficam durante e 
após a gravidez, designadas de “pano”, era friccionando o local das manchas com uma 
fralda embebida na urina do bebé. 
 
Para curar a papeira, colocava-se ao pescoço do doente, um colar feito com dentes de 
alho e atrás das orelhas raspa de pedra que em tempos mais antigos, as mulheres 
utilizavam para amolar (grés). Após isto, havia que permanecer fechado em casa, até à 
cura, uma vez que a papeira podia recolher a dentro e ficar-se com sequelas, o que no 
caso dos homens pode levar à infertilidade. 
 
Para resolver o problema das pedras nos rins, recorria-se ao chá de barbas de milho, 
ao chá de quebra pedra e ao chá de morraça do mar. 
 
Caso alguém sofresse a picada de uma abelha, o remédio era urinar para cima de um 
local onde houvesse terra, e depois colocar um pouco dessa mesma terra embebida na 
urina, sobre a zona afetada. Por vezes também se costumava esfregar um dente de 
alho sobre a lesão. 
 
Aftas e sapos curavam-se passando nove vezes com a língua por uma parede caiada 
com cal. 
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O mal do sarampo era combatido cobrindo a criança com vestes vermelhas e colocava-
se também no candeeiro do quarto e janelas um pano ou papel vermelho. Era também 
costume beber água de um copo onde anteriormente se havia colocado três papoilas e 
uma peça de ouro. Durante o tratamento o quarto do doente tinha de estar 
completamente fechado e protegido, para que não entrasse luz nem correntes de ar. 
 
Os soluços desapareciam bebendo-se três golos de água de seguida sem respirar. 
Colocar uma linha vermelha na testa da criança com a saliva da mãe, também era 
solução para este problema. Da mesma forma era usual soprar para a testa ou pregar 
um susto na pessoa para que os soluços acabassem. 
 
Quando se tratava de tosse convulsa, antigamente era usual colocar carvão de pedra a 
arder num fogareiro e inalar o fumo proveniente do mesmo. Havia mesmo pessoas 
que para tratar este mal, deslocavam-se à estação do caminho-de-ferro, esperando a 
passagem do comboio, com o objetivo de aspirarem os vapores derivados deste 
carvão, que era eficaz na cura desta doença. 
 
Uma mezinha curiosa mencionada por um residente da freguesia da Conceição de Faro 
refere que na cura da tosse convulsa nas crianças, era confecionado um chá de porca-
sara (bicho-de-conta). A confeção desta mezinha consistia em fazer uma “boneca” com 
cinco porcas-saras, colocando-a posteriormente, a ferver num litro de água. Para a 
cura dos adultos o procedimento é o mesmo, só que a quantidade das porcas-saras 
são sete. 
 
Para tratar o terçolho, benzia-se a pessoa afetada com uma aliança de ouro sobre o 
terçolho dizendo: eu corto este terçolho com este anel de ouro. Era também costume 
colocar uma moeda escura em cima do terçolho ou ainda sopas de pão embebidas em 
vinho tinto  
 
Uma das formas de tratar a tuberculose era comendo caracóis crus. Outra era beber 
sangue de vaca. Relatos orais, referem que havia pessoas débeis, que se deslocavam 
ao extinto matadouro municipal situado na Alameda João de Deus, com o objetivo de 
beberem copos de sangue das vacas, que ai eram abatidas, para se fortalecerem e 
assim ajudar a combater o mal que as afetava. 
 
Mas nem só nos elementos vegetais e animais que a natureza proporcionava 
assentavam as curas. O recurso ao sagrado e ao sobrenatural também tinham solução 
para muitos dos males de que se padecia. 
 
Recorria-se então às entidades sagradas através de promessas e rituais de devoção a 
Deus, à Virgem Maria e aos Santos protetores, para a solução dos mais variados males. 
 
O recurso a entidades sobrenaturais ligadas ao oculto, também era frequentemente 
utilizado. Era assim que sempre que o mal pairava os rituais de proteção de cura eram 
solucionados pelas benzedeiras (os) e bruxas. 
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Nestes casos as curas consistiam em rezas, benzeduras, incensos e defumadouros, 
esconjuros, amuletos e talismãs entre outros. 
 
Poços e Fontanários - Sobretudo até à primeira metade do século XX, pouca gente 

tinha água canalizada. O abastecimento era feito pelos poços existentes em casa e os 

poços e fontanários para abastecimento público. Estes serviam também como locais 

de convívio entre as pessoas que lá iam encher os cântaros. Dos poços públicos 

existentes na cidade de Faro, destaca-se o poço de S. Pedro, o do Pé da Cruz, o do 

Largo de S. Sebastião e o do Alto Rodes. 

As más condições de vigilância e higiene a que estes poços estavam sujeitos, tornavam 

cada vez mais a água imprópria para consumo, levando com o tempo ao fecho dos 

mesmos. 

Previsão popular dos tempos – À semelhança de outros locais, tradicionalmente, em 
Faro, sobretudo nas comunidades rurais, era usual as pessoas utilizarem diversos 
estratagemas para se regularem quanto ao clima. O tempo era regulado pelas 
canículas. As canículas referiam-se às humidades do mês de agosto, que apontavam 
como seria o tempo no ano seguinte. 

Rifa – Tradicionalmente e sobretudo nas zonas rurais, um dos passatempos que havia 
na época da quaresma, era a jogar às cartas apostando rebuçados. A Rifa tinha lugar 
nas Sociedades Recreativas e em casas particulares. 

Santos Populares - Durante a quadra festiva dos Santos Populares, era costume em 
Faro, fazer-se, diversos rituais, atualmente, em desuso. Entre eles, destacam-se as 
“sortes”, ritos utilizados com o fim de consultar os santos sobre o amor a riqueza e a 
sorte. Eram designados de “sortes”, sendo a véspera de S. João, o de maior 
intensidade na prática destes rituais.  
 
Em Faro, em vários locais, as fogueiras com chamas intensas e odor a alecrim e 
rosmaninho, constituíam o cume da festa e um dos grandes rituais dos festejos dos 
Santos Populares”. Era nelas que as moças solteiras realizavam as “sortes”. 
Localizavam-se às portas das casas, ou em arraiais com mastro e baile ao som do 
acordeão e dos ferrinhos. 
 
Os mastros e as ruas enfeitadas, com bandeirinhas de papel de seda e balões de várias 
cores, confecionadas e decoradas geralmente por grupos de vizinhança ou associações 
recreativas, era outra manifestação que caracterizava esta época festiva.  
 
Estas festas permitiam uma forte interação entre famílias e grupos de vizinhança, 
sendo muito comum na véspera de devoção aos santos populares, o sentar às portas, 
comendo e bebendo. A gastronomia típica era: sardinhas assadas e caracóis, 
geralmente tendo como cenário, uma grande fogueira de alecrim. 
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Ritual de S. Martinho – Tradicionalmente era costume grupos de jovens andar pelas 
ruas da cidade indo bater às portas das casas, cantando ao S. Martinho e em troca 
recebiam donativos como por exemplo bolos, rebuçados e dinheiro. 

A canção era assim:  

S. Marinho Lapa vamos ao larapa 

S. Martinho vinho vamos ao copinho 

Ti Manel Ceguinho 

Foi ao camarão  

Com uma bota rota 

Outra sem tacão 

Tradição Popular entre as populações rurais – Tradicionalmente era usual, no mês de 
setembro após a colheita dos frutos secos, os “montanheiros”, trabalhadores agrícolas 
se dirigirem à ilha de Faro para tomarem os “banhos santos”. Acreditavam que ao 
mergulhar no mar sete vezes durante sete dias, teriam saúde durante o Inverno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



44 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Superstições, Crenças e Rituais no Concelho de Faro 
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 Rituais utilizados aquando da quadra festiva alusiva aos Santos Populares 
 
Durante esta quadra festiva, era costume sobretudo as moças solteiras consultarem os 
santos sobre o amor a riqueza e a sorte. Para isso faziam rituais designados de  
“sortes”, sendo a véspera de S. João, o de maior intensidade na prática destes rituais.  
 
 Destes destacam-se alguns dos mais usuais: 
 

 Sorte dos papéis 
 
Na véspera do santo, as raparigas escreviam o nome de vários rapazes em papéis de 
pequena dimensão, que depois eram enrolados e colocados num recipiente com água. 
No dia seguinte, iam verificar qual o papel que se tinha desenrolado, pois era esse que 
indicava qual o pretendente com quem se iriam casar. 
 

 Sorte das favas 
 
A sorte das favas, tinha como objetivo saber da riqueza ou da pobreza das suas 
consulentes. Era feita com três favas, uma com a casca toda, outra com metade da 
casca e outra toda descascada. As raparigas com as favas na mão, saltavam nove vezes 
fogueira. Após este ritual, as favas eram colocadas por debaixo do travesseiro. Na 
manhã seguinte, retiravam uma das favas. Se lhes calhasse a descascada, iam ser 
pobres, se fosse a meio descascada, iam ter uma vida remediada e se fosse a com a 
casca inteira, iriam ser ricas. 
 

 Sorte da alcachofra 
 

As moças, pensando no rapaz com quem pretendiam casar, deitavam uma alcachofra 
florida para a fogueira. Posteriormente, recolhiam novamente a alcachofra, plantando-
a num vaso. Se na manhã seguinte a alcachofra voltasse a florir, a rapariga acreditava  
que iria casar com o pretendente desejado. 
 

 Sorte do sapato 
 
Consiste em passar o sapato apenas colocado na ponta do pé, nove vezes pela fogueira 
e depois, atirá-lo ao ar. Depois do sapato cair no chão, o lado para onde a ponta do 
sapato apontasse, indicava a direção em que viria o pretendente. 
 

 Sorte da cera ou do chumbo derretidos 
 
Ao calor da fogueira, derretia-se chumbo ou cera, que depois, era colocado dentro de 
um recipiente com água. Ao solidificar na água, estes materiais, adotavam formas 
diversificadas, que segundo o imaginário popular, indicariam a profissão da pessoa. 
 
Existiam ainda, outros rituais que atribuíam aos santos certos milagres, como o ritual 
da sacralização das águas na noite da véspera de S. João, levando à deslocação de 
muitas pessoas do campo para as praias e rios, em busca da cura para os males de que 
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padeciam. Também era atribuída santidade ao “pãozinho de Santo António”, que os 
devotos guardavam de um ano para o outro, continuando a manter as suas 
propriedades intactas. 
 
Outro, ritual atribuído a Santo António aquando dos festejos populares, era o de tentar 
colocar de olhos fechados, o dedo no buraco da fechadura da capela, a fim de saber se 
iriam casar. 
 

 Amuletos 
 
Tradicionalmente era costume as pessoas usarem amuletos com o intuito de se 
protegerem do mal. Estes amuletos associados quer ao sagrado, quer ao profano, 
tinham formas e aspetos muito diversificados: medalhas, cruzes e bentinhos com 
imagens associadas aos santos protetores, bem como objetos de origem profana como 
o chifre, a meia-lua, a ferradura e a figa entre outros. Elementos da natureza como a 
água, certos caminhos, bem como animais, também ganhavam de acordo com a 
crença significados ocultos.  
 
Épocas rituais como a dos Santos populares são exemplo disso. Acreditava-se que no 
dia de S. João as águas tinham propriedades milagrosas para a cura de certos males do 
corpo. Era típico na véspera do dia deste Santo, muitas pessoas, sobretudo das zonas 
rurais, deslocarem-se às praias e ribeiras para se banharem, procurando assim, a cura 
para os males de que padeciam. 
 
Amuletos como o sino-saimão, a figa, a meia-lua e o chifre, eram utilizados como 
forma de proteção de pessoas e as crianças contra o mau-olhado. Também a 
ferradura, os defumadouros de alecrim, arruda e incenso, a água benta e o alho, eram 
utilizados em rituais de proteção contra as forças do mal. 
 
Estes amuletos de proteção eram utilizados das mais variadas formas: uns na forma de 
pendentes suspensos em fios ou pulseiras, outros utilizados dentro e/ou à porta de 
casa, para que o mal e a doença não entrassem no lar, como é o caso do ramo ou do 
vaso de arruda. Tinham ainda o poder de trazer a sorte e a felicidade a quem os 
possuísse, como é o caso da ferradura e do chifre geralmente utilizados atrás da porta 
de casa. 
 
As encruzilhadas, que segundo o imaginário popular eram lugares de culto ou práticas 
de magia negra, deviam ser evitados, sobretudo à meia-noite e em noites de lua cheia. 
 
Uma das formas de afastar o mal das casas e as purificar era fazendo defumadouros 
com alecrim e incenso. 
Certos gestos corporais serviam também para desviar cargas negativas que pudessem 
afetar a saúde corporal e espiritual, como por exemplo fazer uma figa, sempre que se 
passasse perto de alguém que se desconfiasse ser uma bruxa, e dizer “ Bruxa rabucha, 
tu és de ferro, eu sou de aço, tu me embruxas e eu te embaço”. 
 

 Superstições e crenças relativas à gravidez, ao parto e ao nascimento 
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 Das crenças relativas à gravidez, ao parto e ao nascimento, destacam-se:  

 

 Mulher grávida não deve colocar nenhum objeto ao peito, senão a criança 
nasce com o sinal desse objeto. 

 Mulher grávida não deve passar por debaixo da corda de estender a roupa, 
porque se tal fizer, a criança pode nascer com o cordão umbilical enrolado ao 
pescoço. 

 Mulher grávida deve satisfazer todos os seus desejos porque senão a criança 
nasce de boca aberta e sempre a babar-se. 

 O sexo da criança é determinado pela línea umbilical. Quem a tem nasce 
menino; quem não a tem nasce menina. 

 Mulher grávida com azia faz nascer o bebé com muito cabelo. 

 Um dos rituais para se saber se se vai ter filhos e qual o sexo do bebé era 
efetuado através de uma agulha com uma linha enfiada: - pegava-se na 
extremidade da linha, colocando a agulha suspensa sobre a palma da mão. Se a 
agulha andasse em círculo era sinal que ia nascer uma menina, se andasse para 
a frente e para trás era menino, se ficasse parada, não iria ter nenhum filho. 

 Um dos mitos associados à determinação do sexo da criança que irá nascer, é o 
formato que a barriga da grávida toma. Assim, temos para uma barriga de 
formato arredondado, o nascimento de uma menina e para uma barriga 
pontiaguda, o nascimento de um rapaz. 

 

 Crenças e superstições relacionadas com a saúde das crianças 
 

 A roupa de um bebé recém-nascido não deve ser colocada a secar ao luar, sob 
pena da criança vir a ter sintomas como: revirar os olhos e ter cólicas. 

 Não se deve pôr uma criança em frente do espelho antes de ela começar a 
falar, porque isso atrasa a fala. 
 

 Crenças e superstições relacionadas com animais 
 
Certos animais eram descritos na crença popular como causadores de doença e morte.  
 
O piar de uma coruja em cima do telhado de uma casa, era sinal de mau presságio, 
anunciando doença ou morte para quem vivesse nessa casa ou arredores. 
 
Um cão a uivar perto de uma casa, anuncia doença ou morte, para alguém que nela 
habita. Uma das formas de fazer o cão parar de uivar é colocar o sapato do pé 
esquerdo com a sola voltada para cima. 
O choco também não foge à regra, pois comer choco em maio é sinal de mau 
presságio, daí o ditado “choco em maio, tumba à porta”. 
 
Lobos e burros também fazem parte do grande imaginário popular, sobretudo no meio 
rural, ligado ao mundo do oculto, em que lobisomens apareciam sob a forma destes 
animais.   
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 Seguidamente se transcreve uma citação de uma história passada na aldeia da 
Conceição de Faro contada por Joaquim Rodrigues natural deste local: 
 
 
“Esta história ouvi-a em miúdo afirmando quem a contou que era verdadeira. Não vou citar 
nomes de pessoas, nem de lugares, mas podia perfeitamente ter ocorrido na nossa aldeia, por 
onde uma vez por mês o Oleiro passava, vendendo cantaros, quartas, enfuzas, púcaros, pratos, 
panelas e outros utensílios de barro. 
 
Certo dia, vindo o "Oleiro" com os seus dois burros carregados de loiça de barro para vender 
chega junto a uma venda-taberna. Á porta como sempre alguns clientes esperam que chegue 
alguém para pagar mais um copo, mas o Oleiro homem de trabalho não gosta de copos. Então 
um dos que estavam á porta da taberna, já sabendo que dali não ia levar nada, pensou em 
pregar-lhe uma partida.  
 
Saiu ao encontro do Oleiro perguntando-lhe: -Oh amigo posso dar um segredo a um dos seus 
burros?  
 
O Oleiro despreocupado respondeu: - Pode 
 
O outro foi junto da cabeça do burro fingindo dizer-lhe algo, atira a ponta do cigarro ainda 
incandescente, para dentro da orelha do animal que imediatamente começou aos pulos coiços 
Partindo a loiça toda! 
 
O Oleiro aflito pergunta: - Oh homem, o que é que você disse ao diabo do burro?! 
 
O outro grita: Disse-lhe que o pai tinha morrido!... 
 
O Oleiro novamente aflito:- Oh homem, esteja calado, esteja calado! porque o outro é irmão!15 
 
 

 Crenças e Superstições relacionadas com a lua 
 

A lua exerceu desde sempre na crença popular grande influência no ser humano.  
 
Acreditava-se que a lua tinha o poder de influenciar na gravidez, no parto, no 
nascimento, nos recém-nascidos, em aspetos físicos como o cabelo, em aspetos 
ambientais como as marés, e até na gastronomia. 
 

 Segundo a crença popular, devem ser contados nove períodos de lua e não os 
nove meses, desde a altura em que a criança é concebida até à altura em que 
deve nascer, daí que o parto possa acontecer antes ou depois do previsto. 

 

 Outro dos mitos associados à gravidez é de que o sexo da criança também está 
predeterminado pela lua. Segundo a crença popular a lua cheia é leva ao 
nascimento de uma menina e a lua nova ao nascimento de um menino. 

 

                                                           
15

 Rodrigues Joaquim, in: http://a-amigosdaaldeia.blogspot.com/ 
 

http://a-amigosdaaldeia.blogspot.com/
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 Diz-se que a criança quando ri a dormir e revira os olhos, “está com a lua”. Tal 
acontece, quando se coloca a roupa do recém-nascido a secar à noite. 

 

 O crescimento e fortalecimento do cabelo, na crença popular, também são 
Influenciados pelo período lunar. Assim, cortar o cabelo no quarto crescente, 
proporciona o crescimento mais acelerado dos cabelos, a lua cheia promove o 
fortalecimento do mesmo, o quarto minguante atrasa o crescimento e reduz o 
volume do cabelo. 

 

 Relativamente à matança do porco de forma tradicional, devia evitar-se matar 
o animal na lua nova, porque nessa altura a carne minguava.  

 
 Crenças e superstições relacionadas com as estrelas 

 

 Segundo a crença popular, apontar para as estrelas provoca o aparecimento de 
verrugas. 
 

 Crenças e superstições relacionadas com a matança do porco  
 

 A matança do porco de forma tradicional era efetuada sobretudo no meio 

rural, e cabia geralmente às famílias de melhores condições económicas. A 

matança era feita no mês de dezembro, a fim de prover a família de carne 

fresca para as festas natalícias. 

Havia a crença popular de que este ritual devia efetuar-se no quarto crescente, 

porque segundo diziam, isso fazia com que a carne rendesse mais. 

 Crenças e superstições relacionadas com a morte 
  

 Em tempos mais longínquos, havia o costume de cobrir os espelhos quando 
alguém falecia. 
 

 Crenças e superstições relacionadas com os dentes 
 

Quando caiam os primeiros dentes, havia o costume de os jogar para cima do 
telhado, pois desta forma, a pessoa iria ter sorte.  
 

 Crenças e superstições relacionadas com visitantes  
 

 Quando algum visitante não era desejado dentro de casa, a forma de os fazer ir 
embora, era colocando uma vassoura virada de cabeça para baixo atrás da 
porta. 
 

 Uma mosca dentro de casa significava a vinda de alguém. 
 

 Crenças e superstições associadas a lugares  
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 Locais considerados de culto e práticas demoníacas, como é o caso das 
encruzilhadas à meia-noite, deveriam ser evitados, para que o mal não 
atingisse quem por lá passasse. 
 

 Crenças relacionadas com o clima 
 

 Acreditava-se que a chuva intensa parava de cair se se invocasse a Nossa 
Senhora da Conceição dizendo: - Nossa Senhora da Conceição faça sol e chuva 
não” 
 

 Crenças relacionadas com fatos insólitos  
 

 A Costureirinha 
 

Em Faro, à semelhança de outros locais, falava-se muito numa costureirinha, uma 
alma penada de uma jovem que diziam ser condenada a deambular pelas casas das 
pessoas, sempre a costurar, como castigo pelo incumprimento de uma promessa. 
Desta forma, era normal em muitas casas ouvir-se o som de uma máquina de 
costura a trabalhar. 
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Curiosidades Diversas Relativas a Acontecimentos 

na Cidade de Faro 
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Anais do Municipio de Faro – Em 30 de dezembro de 1969, saiu o 1º número dos 
Anais do Município de Faro. 
 
Boeing 727-200 da TAP AIR Portugal – Em 6 de março de 1980, foi atribuído a este 
boeing o nome de Faro. 
 
Cemitério na zona da Pontinha – Em 2 de maio de 1984, por interveniência do 
Gabinete de Arqueologia da Universidade do Algarve, foi achado e explorado um 
cemitério na zona da Pontinha, onde foram descobertas importantes peças 
arqueológicas 
 
Concurso do vestido de chita - No âmbito das “Festas Populares da Alameda”, foi 
exibido pela primeira vez em Faro, no ano de 1944, o “Concurso do Vestido de Chita”, 
promovido pelo “Jornal de Notícias do Porto”, cujo produto, reverteu a favor do 
Hospital da Santa Casa da Misericórdia de Faro. 
 
O objetivo do concurso promovido pelo “Jornal de Notícias”, era o de incentivar a 
compra de chita, um tecido barato, que permitia fazer toilettes bonitas e que estava ao 
alcance das possibilidades de qualquer pessoa. Assim, em 1944, o Jornal proporcionou 
a concorrência a este evento, de todas as cidades e vilas mais representativas das 
províncias portuguesas, nas quais sairia eleita a respetiva “Rainha do Vestido de Chita” 
local. Conforme as possibilidades de cada local, as datas estabelecidas para as festas 
onde se iriam dar lugar a esses concursos, foi o período de Junho a Agosto. A 3 de 
Setembro, cada rainha eleita localmente, iria desfilar no Palácio de Cristal, no Porto, 
onde seria eleita a “Rainha do Vestido de Chita” de 1944. As concorrentes premiadas 
com o 1º, 2º e 3º prémio, seriam contempladas respetivamente, com uma máquina de 
costura e mil escudos, dois prémios de mil escudos cada e um dote de cinco contos a 
sortear por todas as concorrentes. 
No concurso de Faro, participaram 15 concorrentes, umas por iniciativa própria, outras 
em representação de casas como: Casa Verde, Tabú, Centro de Moda, Clube do Bom 
João, Comissão de Turismo, Misericórdia de Faro, Junta de Província e ateliers de D. 
Lídia Alves e D. Isaura da Luz Ramos. Para as vencedoras, houve prémios que foram 
cedidos pela Câmara Municipal de Faro, pela Junta de Província, Grémio do Comércio e 
Comércio local. O júri do concurso em Faro, foi constituído por senhoras ilustres de 
Faro: D. Maria da Sallette Monteiro Leite, D. Laura Rua de Freitas, D. Rosália de 
Abecassis Nascimento, D. Maria José Sancho Fonseca, Dra. Maria Filomena Leal de 
Bívar Weinholtz. 
 

Esplanada de S. Luís Parque – Um dos edifícios emblemáticos da cidade de Faro, era a 
Esplanada de S. Luís Parque. Inaugurada em 1950, era um grande recinto, sem 
cobertura. Era composta por um grande palco com ecrã, uma plateia com cadeiras e 
mais acima, a geral, que era uma grande bancada em pedra com degraus, que serviam 
de assento para as pessoas. 

Nesta esplanada havia lugar para exibição de filmes, espetáculos e peças de teatro, 
onde foram exibidos grandes artistas nacionais. Esta esplanada esteve em atividade 
durante 25 anos, sendo posteriormente demolida. 
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Feira de gado – Em tempos passados, houve em Faro, uma feira de gado, cujo local de 

realização era junto ao cemitério dos judeus. A feira tinha lugar durante dois dias 

aquando da Feira de Santa Iria e um dia, aquando da realização da Feira do Carmo. 

Feira do livro – Em 26 de setembro de 1977 foi inaugurada na cidade de Faro, a 1ª 

Feira do Livro, organizada pelo Sporting Clube Farense. 

Feriado Municipal – De 1910 até 1987, o feriado Municipal celebrava-se no dia 24 de 

Junho, dia em que se festejava S. João. A partir desta altura, por deliberação da 

Câmara Municipal de Faro, o Feriado Municipal passou a ser o dia 7 de setembro, data 

alusiva ao 7 de setembro de 1540, em que a vila de Faro é elevada a cidade pelo foral 

de D. João III. 

“Festa do Jubileu do Trabalho” no 1º de Maio de 1903 - Teve lugar na Praça D. 
Francisco Gomes, e era constituída por um grande cortejo composto por várias classes 
de trabalho (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. 
 
Gala de solenidade pela celebração do ato da aclamação real – A gala foi assinalada 
com um grande concerto no coreto da Praça D. Francisco Gomes.  

 

Galeria Trem - Em 25 de julho de 1990, foi inaugurada a Galeria Municipal Trem. 
 

Homenagem ao poeta João de Deus - 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.   
 
Marchas Populares - O “Desfile das Marchas Populares”, iniciou-se em Faro no ano de 
1941, integrado nas Festas da Cidade de faro desse mesmo ano. 
  
Este desfile era organizado pelos vários clubes da cidade e por grupos constituídos em 
localidades próximas. Também entraram nesta competição, Olhão, Tavira e Loulé. Da 
cidade e arredores, participaram três marchas: Sport Lisboa e Faro, Clube Pontense e 
Montenegro. O autor dos versos da “Grande Marcha de Faro”, foi o comandante Pedro 
Figueira e o autor da música, o maestro Gustavo da Silva. 
 
Este concurso, teve de tal forma impacto na população, que se tornou no principal 
número do programa das festas, aumentando consideravelmente, o número de 
pessoas da cidade e de todo o Algarve, que propositadamente se deslocavam para 
assistir ao desfile. 
 
Mercado da Flor – Em 13 de abril de 1991, no Largo do Carmo, a Câmara Municipal 
inaugurou o primeiro “Mercado da Flôr” 
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Merdock – Era um cão rafeiro e sem dono que andava nas imediações do liceu e foi 

adotado e protegido pelos estudantes do Liceu na década de 50 do século XX. 

Havia um grande sentimento de amizade entre o cão e os estudantes. O Merdock 

acompanhava-os até em festas e eventos desportivos. 

Um dia, mais precisamente em fevereiro de 1954, o cão foi capturado pelos 

funcionários da Câmara sendo levado para o canil municipal. Passado cerca de dois 

dias, os estudantes preocupados com o desaparecimento do Murdock, procuram-no e 

descobriram o que lhe acontecera. Envidaram então, todos os esforços possíveis entre 

alunos e professores para arranjar o dinheiro necessário ao pagamento da multa, da 

licença e das vacinas, que poderiam devolver o Murdock à liberdade. E conseguiram.  

Solidários com Murdock os alunos do liceu fizeram uma grande manifestação 

empunhando cartazes reivindicando a libertação do Murdock. A manifestação 

percorreu a Avenida em direção à Câmara Municipal, onde seriam tratados dos 

documentos necessários à legalização do Murdock. Em seguida, dirigiram-se para o 

canil municipal para a tão almejada libertação do cão. Felizes os estudantes pegaram 

no seu cão exibindo-o pelas ruas da cidade. 

Este acontecimento teve um impacto tão grande, que até foi noticiado em Lisboa, nos 

jornais diários e periódicos. 

A Sociedade Protetora dos Animais honrou os alunos do Liceu de Faro com uma 

medalha, como forma de reconhecimento do seu nobre gesto de solidariedade.  

Mosaico Romano- Em 24 de Abril de 1976, foi descoberto um pavimento romano na 

Rua Infante D. Henrique. 

Neve em Faro - Nevou em Faro no ano de 1954. Seguidamente, se dá uma descrição 
deste dia feita por José Joaquim Rodrigues: 

“A data é inesquecível para aqueles que viveram este acontecimento único na vida da 
nossa aldeia. 
 
Simbolicamente costumamos dizer que a nossa neve, são as flores de amendoeira que 
a partir de meados de Janeiro cobrem de branco os nossos campos. 
 
Neve a sério só neste lembrado "Dia de Santa Maria", Terça-Feira, 2 de Fevereiro de 
1954. 
 
Dia extremamente frio, a neve começou a cair já no fim da tarde e o fenómeno durou 
cerca de hora e meia a duas horas tempo suficiente para que tudo ficasse coberto de 
branco. 
 
Como acontecia quase todas as tardes um grupo de rapazes jogava à bola no adro da 
igreja quando começaram a cair estes tão desconhecidos como inesperados flocos de 
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neve e isso gravou-se-lhes na memória pelo que alguns ainda recordam esse dia, até 
agora único nas suas vidas. 

Imagino que não só os que jogavam à bola no largo da igreja se recordam mas 
certamente todos os que viveram este dia estarão lembrados da única vez que viram 
nevar na Conceição de Faro, por isso se porventura alguém que viveu este dia e quiser 
dar uma "achega" ao assunto, não hesite e conte-nos o que se lembra.”16 

Visita do Rei D. Carlos e da Rainha D. Amélia a Faro em 1897. No dia da chegada, 

entre os locais visitados, destacam-se: o Museu 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 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
16

 José Joaquim Rodrigues, in: http://a-amigosdaaldeia.blogspot.com/ 
 

http://a-amigosdaaldeia.blogspot.com/
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