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Destaque  

Lendas da Mãe Soberana  

   

  
www.facebook.com/saosebastiao.pt/ 

 

Existem duas lendas acerca 
da nossa Senhora da Piedade,  
(Mãe Soberana), ambas ante-
riores ao final do século de-
zasseis.  

 
Saiba mais na página 4 

Abril é o mês da Páscoa e da Liberdade e terá muitas ativida-

des e animação um pouco por toda a Freguesia.  
É também este mês que a nossa Freguesia comemora o seu 

1.º aniversário online, um projeto que demorou a ser concreti-

zado, mas que muito aproximou a Freguesia dos seus fre-

gueses, quer estejam perto ou em qualquer canto do mundo.  
Nesta edição damos destaque à nossa padroeira, fique aqui 

a conhecer as lendas que existem acerca da Nossa Senhora da Piedade (Mãe Soberana), 

bem como a história da sua Ermida e Santuário.  
A 16 de Abril, Domingo de Páscoa,  terão início as celebrações em Honra da Mãe Sobera-

na com a descida da imagem da Nossa Senhora da Piedade do Santuário para a Igreja de 

São Francisco e que culminarão com a Festa Grande no dia 30 de Abril. Mais uma vez 

são esperadas milhares de pessoas nesta que é a maior manifestação de fé a sul de Fáti-

ma.  
No que respeita à animação na Freguesia o nosso destaque vai para o Mercado do Folar 

de Vale Judeu que terá lugar no dia 9 de Abril no recinto da Sociedade Recreativa e Cultu-

ral de Vale Judeu, e para a Grande Noite de Fado, a 22 de Abril, no Clube Cultural e Re-

creativo do Monte Seco.  
Nesta edição damos ainda alguns esclarecimentos relativos aos cuidados a ter na defesa 

contra os incêndios florestais. 
 
A equipa d’O Mariola deseja a todos uma Páscoa Feliz e um excelente mês de Abril.  
 

A Equipa d’O Mariola 
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Noticias Informações Úteis 

À semelhança de anos anteriores a 
Federação de Caçadores disponibi-
lizou um técnico para a elaboração 
das candidaturas ao Pedido Único 
2017, na sede da Junta de Fregue-
sia de São Sebastião, às quintas-
feiras, entre o dia 9 de Março e o 
dia 15 de Maio,  mediante marcação prévia.  As marcações po-
derão ser efetuadas presencialmente ou pelo telefone: 
289410100 das 9h às 17h.  

Candidaturas ao Pedido Único 2017 Excursão ao Rio Douro  

A Junta de Freguesia de S. Sebasti-
ão vai realizar uma excursão nos 
dias 06 e 07 de Maio. Esta excursão 
destina-se a pessoas com mais de 
60 anos, recenseadas nesta Fregue-
sia. As inscrições serão feitas na 

Sede da Junta de Freguesia, no dia 19 de Abril, pelas 14.00H. 
 
Programa: 
Sábado – Visita à Serra da Estrela e Belmonte 
Domingo – Cruzeiro no Rio Douro 

A data para preencher e entregar a declaração de IRS anual 
de 2016 é de 1 Abril a 31 de Maio de 2017. 
Notas: 
No caso dos rendimentos de categoria A e H a declaração será 

preenchida automaticamente. 

• Quem tem de entregar alguns dos anexos B, C, D, E, I, L tem 
de preencher a declaração obrigatoriamente pela internet. 

• Se tiverem auferido rendimentos destas categorias no estran-
geiro, os contribuintes terão de preencher o Anexo J. 

• Se tiverem benefícios fiscais, deduções à coleta, acréscimos 
ou rendimentos isentos sujeitos a englobamento apresenta-
rão, com a declaração, o Anexo H. 

A entrega do IRS com atraso implica o pagamento de multas. 
Se efetuar a entrega via internet, e tiver direito ao reembolso do 
IRS, este deverá ser feito no prazo de 20 - 25 dias, de acordo 
com a Autoridade Tributária e Aduaneira. 

Datas e prazos da entrega do IRS 2016 

Festa da Mãe Soberana  
No dia 16 de Abril, dia de Páscoa, 
começam as celebrações em honra 
da Nossa Senhora da Piedade, com 
a descida da imagem da Mãe Sobe-
rana em procissão para a igreja de 
S. Francisco.  
Dia 30 de Abril, será realizada 
aquela que é a maior manifestação de fé a sul de Fátima, a Fes-
ta Grande da Mãe Soberana. A partir das 10h00, tem lugar a 
celebração de uma Eucaristia na Igreja de S. Francisco, seguin-
do-se pelas 11h00 a procissão para o Largo do Monumento 
Engenheiro Duarte Pacheco.  Às 12h00, junto ao Monumento, é 
celebrada uma Eucaristia, seguindo-se um tempo de louvor e 
saudação a Nossa Senhora da Piedade. A missa campal presi-
dida pelo Bispo do Algarve, D. Manuel Quintas, está marcada 
para as 16h00, seguida do momento de consagração a Nossa 
Senhora da Piedade. No final da celebração tem início a Grande 
Procissão que vai percorrer as principais ruas da cidade, acom-
panhada pela música da Banda Filarmónica Artistas de Minerva. 
O encerramento da Procissão Litúrgica acontece no Largo de S. 
Francisco, às 18h00, seguindo-se o caminho de volta ao San-
tuário. As celebrações encerram pelas 23h00, com um fogo-de-
artifício junto à Ermida da Nossa Senhora da Piedade. Um ano de Freguesia online 

 
A 18 de Abril de 2016 foi lançado o nosso site e página do Face-
book, um projeto há muito aguardado.  Agora passado um ano o 
balanço que fazemos é muito positivo.  
Mas como temos sempre em vista a melhoria na prestação dos 
nossos serviços, voltamos a lançar o desafio de uma prestação 
pública mais ativa por parte de quem nos segue, seja com um 
simples gesto de participação de uma ocorrência, seja através 
da vossa sugestão para a freguesia ou para determinado local 
da mesma. Estamos, como sempre, de portas abertas para vos 
receber e o site bem como a página do Facebook são mais uma 
via que vos irá aproximar mais da vossa junta.  
Se ainda não conhecem o nosso site, não deixem de o consultar 
pois lá encontrarão muita informação útil. O endereço é o se-
guinte: www.saosebastiao.pt 
A nossa página de facebook está acessível  em: https://
www.facebook.com/saosebastiaoloule/, e tem sempre infor-
mação atualizada e muito útil. Passem por lá, deixem um    
na página e ajudem-nos a crescer.  

Assembleia de Freguesia 

Informamos que ao abrigo do disposto no art.º 19.º do Regimen-
to, realizar-se-á uma sessão ordinária desta Assembleia de Fre-

guesia, na sexta-feira dia 21 de Abril de 2017, pelas 21:00 horas, 
na Rua José António Madeira, com a seguinte ordem de traba-
lhos:  
1.º - Período reservado à intervenção do público; 
2.º - Período de antes da ordem do dia; 
3.º - Período da ordem do dia:  
   a) - Apreciação e votação dos documentos de Prestação de 
Contas relativos ao ano de 2016; 
   b) - Apreciação do Inventário da Junta; 
   c) - Apreciação da informação escrita acerca da atividade do     
Executivo; 
   d) - Assuntos diversos de interesse para a Freguesia; 
4.º - Período reservado à intervenção do público.  
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CÂMARA MUNICIPAL DE LOULÉ 

Informações úteis  

Ao abrigo do disposto Decreto-lei no 12/2006, de 28 de Junho, com a redação que lhe foi dada pelo Decreto-Lei n.17/2009 de 14 de 
Janeiro, compete aos proprietários, arrendatários, usufrutuários, ou entidades que a qualquer título detenham terrenos, a execução 

das operações de limpeza até ao dia 15 de Abril de cada ano. 
 
Segundo o decreto de Lei n.124/2006 de 28 de Junho, é obrigatório limpar as casas isoladas, armazéns, oficinas, fábricas, estalei-

ros, numa faixa mínima de 50 metros de largura medida a partir da alvenaria exterior da edificação, e os aglomerados populacionais 
numa faixa mínima de 100 metros de largura a partir da alvenaria exterior (definidas no Plano Municipal de Defesa da Floresta contra 

Incêndios). O não cumprimento destas ações de limpeza, são passíveis de aplicação de coimas que poderão ir dos 140,00€ aos 
5.000,00€, no caso de pessoas singulares, e de 800,00€ aos 60.000,00€ no caso de pessoas coletivas. 
 
PROTEJA A SUA HABITAÇÃO  
 
O que diz o Decreto-Lei n.º17/2009, de 14 de Janeiro:  
- Conserve uma faixa pavimentada em redor da habitação (de 1 a 2 metros); 
- Mantenha as árvores em redor da habitação desramadas 4 metros acima do solo (ou 50% da altura total da árvore se esta tiver 

menos de 8 metros) e providencie para que as copas se encontrem distantes umas das outras pelo menos 4 metros; 
- Certifique-se de que as árvores e arbustos se encontram, pelo menos, 5 metros afastados da edificação e que os ramos nunca se 

projetam sobre a cobertura; 
- Conserve o terreno limpo num raio de 50 metros em redor da habitação (por exemplo, para proteger os eus bens e criar uma área 

de segurança para a atuação dos bombeiros), segundo as orientações do anexo ao Decreto-Lei n.º17/2009; 
- Mantenha os sobrantes de exploração agrícola ou florestal (estrumeiras, matos para camas de animais, etc) fora da faixa de 50 

metros em redor da habitação; 
- Mantenha as botijas de gás e outras substâncias infamáveis ou explosivas longe da habitação (a mais de 50 metros) ou em com-

partimentos isolados; 
 - Guarde as pilhas de lenha afastadas da habitação (a mais de 50 metros) ou em compartimento isolado; 

Limpeza de terrenos 
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Destaque                                                                                                Lendas da Mãe Soberana                   

Existem duas lendas sobre a Mãe Soberana, ambas anteriores ao final do sécu-
lo dezasseis.  

Lenda 1: Reza a história que havia uma donzela com cerca de quinze 

anos, que numa tarde ao ir colocar umas flores num altar que seus pais lhe 

tinham mandado edificar lá numa gruta, foi surpreendida por um fidalgo, que 

andava lá a rondar, que enamorado e endoidecido pela beleza daquela meni-

na de quinze anos, pretendeu abusar dela. Contudo, esta donzela, resistindo à 

força que o fidalgo tinha, pediu fervorosamente ajuda à Virgem da Piedade. 

Ora, e aqui dá-se um milagre, porque a Virgem acudiu ao pedido da donzela, 

que saiu ilesa, e o fidalgo envergonhado, porque no fundo era uma pessoa 

conhecida no meio, entrou para um convento e morreu frade. Portanto, a fama 

que a santa, Virgem da Piedade, tinha já como milagreira, foi de tal ordem que 

tomou depois nome de Soberana, portanto, começaram a chamar-lhe Sobera-

na, e passou então desde essa altura a ser idolatrada.  

 

Lenda 2: Pretendia-se erigir, no sítio da gruta, uma igreja para dar condigna 

morada à Virgem da Piedade. Os operários trabalhavam durante o dia e, como 

à noite deixavam no local da obra as suas ferramentas, ficavam espantados 

quando no outro dia verificavam que elas apareciam no cume do cerro. Para 

esses trabalhadores havia apenas uma explicação: o poder milagroso da San-

ta que não queria a sua igrejinha escondida, metida numa cova; queria-a num 

local bem alto para que a adoração fosse mais visível. As ferramentas dos 

trabalhadores acabam por ficar lá em cima e a igreja faz-se. Corria o ano de 

1553 quando é concluído a pequenina ermida.  

Hino da Nossa Senhora da Piedade 

 
Ó doce Mãe da Piedade, 

Ó Maria Imaculada 
Sede para sábio e rude 

A nossa mãe muito amada 

 
Sede a nossa Protetora, 
Ó doce Virgem Maria. 

Sede a Rainha, Senhora, 
Da nossa terra algarvia. 

 
Sede a nossa Mãe Soberana. 

Nossa esperança, amparo e luz. 
Sede a Guia carinhosa 

Que pobres e cegos conduz. 
 

Terra de Santa Maria, 
Ó bendita Mãe de Deus, 

Todo o povo em vós confia. 
No mar, na terra e nos céus. 

1940 1950 
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Bailes, Festas e workshops 

 

 
Os eventos aqui destacados são aqueles que se realizarão na área da 
nossa Freguesia. Para saber mais pode contactar a Câmara Municipal 
de Loulé, através dos seguintes contatos:  
loulecriativo@cm-loule.pt,    www.loulecriativo.pt 

Workshop de Olaria: 15 de Abril - Loja Só Algarve - Largo Afonso III, 29 e 20 - 
Loulé - 10h30 - 12h30  Esclarecimentos: soalgarve@sapo.pt ou +351 965 066 807  
 
Workshop: Base de velas com elementos do barrocal algarvio 
 (por marcação) - Lugar da Renda - 9:00h - 11:00h 
 
Workshop: Broas de amêndoa e mel 
(por marcação) - Lugar da Renda - 11:30h - 13:00h 
Mais informações: Célia Arraiolos 
(938364523) : nadesportiva@hotmail.com  
 
Workshop: Confeção de um taleigo  
15 de Abril - Galerias de S. Francisco, fração Z , Largo de São Francisco 
Mais informações: Florbela A. Luís - 961580704 - linhaselivros@gmail.com 

Informações Úteis  

  

 

Locais Datas e horários 

Escola do  
Parragil 

04 e 18 (terças-feiras)  

10h - 11h30 

Parragil 04  e 18 (terças-feiras)  

11h45 -12h30 

Data  Músico  Atividade Local  

01 Bailasons Baile da Pinha Sociedade Recreativa e Cultural de Vale Judeu 

01 Rita Melo Baile Social Sénior Salão de Festas 

09 Filipe Romão Mercado do Folar (Baile)  Sociedade Recreativa e Cultural de Vale Judeu 

16 Humberto Silva Baile da Páscoa Centro Social e Cultural Parragilense 

15 José Pasadinhas Baile da Pinha (Baile Social Sénior)  Salão de Festas 

29 Vítor Alves Baile Social Sénior Salão de Festas  

22  GRANDE NOITE DO FADO Clube Cultural e Recreativo do Monte Seco  

Bibliomóvel Unidade Móvel de Saúde 

11 de Abril 

08:30h - Vale Telheiro 

9:30h - Soalheira 

10:30h - Parragil 

11:30h - Boa Hora 

12:30h - Monte Seco 

12 de Abril  

8:30h - Vale Judeu 

09:30h - Várzea da Mão 

10:30h  - Estação de Loulé 
(Junto ao Café da CP)  

11:30h - Praça Manuel Arriaga 
(Largo Manuel da Mana) 
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Gastronomia 

Em Abril mondar e sachar os campos semeados no mês de Março;  rega matutina. 

Plantar espargos e morangueiros. Semear milho e grão de bico, plantar batata nas ter-

ras mais secas e, no final do mês, nas terras mais fundas. Na Horta semear (no Cres-

cente), em local definitivo, abóboras, batata, beterraba, brócolos, cenoura, cou-

ves, fava, feijão, melão, melancia, nabo, pimento, rabanete, salsa, etc. Em viveiro, se-

mear cebola, pepino e tomate. Nos últimos dias do mês semear feijão temporão. Limpar 

os rebentos (ladrões) dos enxertos efetuados nas árvores de fruta. Na vinha, fazer os 

tratamentos contra o míldio, oídio e outros; adubar as castas mais envelhecidas. No 

jardim semear estrelas do Egipto, girassóis e malmequeres; colher as flores dos lilases, 

margaridas, etc. Plantar begónias, dálias, gladíolos e jarros. Animais: Tosquia das ove-

lhas no Minguante.    

In “ Borda D’Água” 2017 

Lua Dia Hora 

Quarto Crescente 3 19:39h 

Lua Cheia 11 07:08h 

Quarto Minguante 19 10:57h 

Lua Nova 26 13:16h 

Fases da Lua 

Dia 1  o sol nasce às 07h:21 e 
põe-se às 20h00m.         
No dia 30 o sol nasce às 
06h40m e põe-se às 20h31m.  
 
Neste mês os dias aumentam 
cerca de 1 hora e 09 minutos. 

 
 

 

 

Agricultura e jardinagem  

Curiosidades  

Pesticidas orgânicos, caseiros e baratos (Parte III)  

Pesticida de tabaco 

Misture 1 chávena (250ml) de tabaco com 4 litros de água. Deixe num 
recipiente de vidro ou plástico, num local quente exposto ao sol duran-
te 24 horas. 
Verifique: O ideal é que o pesticida fique semelhante à tonalidade de 
um chá ralo. Se estiver muito escuro, dilua-o com água. Se ele for 
muito claro para ver, deixe-o descansar mais algumas horas. Misture 3 
colheres de sopa (45ml) de detergente líquido neutro à solução. 
Coloque num borrifador e pulverize as plantas infestadas. Concentre-se nas áreas que estão mais 
danificadas, mas também passe nos pontos que ainda pareçam estar em bom estado.  
O tabaco é útil contra as lagartas, pulgões e vermes, mas não é apropriado para uso em pimentas, 
tomates, beringelas, pepinos, batata ou qualquer planta da família solanaceae.  

Folar de Alfarroba com cobertura  
para o folar: 
- 1 Kg farinha de trigo 
- 150 g açúcar mascavado 
- 200 g margarina derretida 
- 1 pacote de fermento Fermipan ou 25 g de fermento de padeiro 
- 1 chávena de farinha de alfarroba 
- 5 ovos 
- 1 cálice de aguardente 
- 2 colher (sopa) de mel 
- raspa de limão a gosto 
- 2 colheres (chá) de canela moída 
- 2 colheres (chá) de erva doce 
- 1 chávena de amêndoa moída 
- leite morno suficiente para amassar 
 
Cobertura de amêndoa, noz e caramelo: 
- 2 chávenas de açúcar 
- 1 chávena de leite gordo (quente) 
- 4 colher (sopa) de manteiga ou margarina 
- 1 chávena de amêndoa triturada 
- nozes a gosto 
 

Para o folar: Num alguidar coloca-se a farinha de trigo, mistura-
da com a de alfarroba. Faz-se uma cova no meio. O fermento 
deve ser desfeito em meia chávena de leite morno e deve ser 
posto na farinha. De seguida, juntam-se todos os outros ingredi-
entes e começa-se a amassar . O leite morno deve ser usado 
aos poucos, o suficiente para a massa ficar com a consistência 
desejada. A massa fica parecida á massa do pão. Depois de 
bem amassada, se usou fermento Fermipan basta levedar 30 
minutos (em ambiente morno), se usou fermento de padeiro, 
terá de levedar mais tempo (cerca de 2 horas). Depois da massa 
lêveda, os folares são tendidos a gosto. Podem ser cozidos em 
formas. A cozedura deve ser feita em forno médio. Depois de 
cozidos levam uma cobertura de caramelo com amêndoas e 
nozes. 
 
Cobertura de amêndoa, noz e caramelo: Num tacho põe-se o 
açúcar, molha-se com umas gotas de água e leva-se ao lume 
até ficar em caramelo. Depois de estar com a cor desejada, jun-
tar o leite quente a margarina e mexer rapidamente com uma 
colher de pau. Juntar a amêndoa e as nozes, mexer e retirar do 
lume. Deitar sobre os folares (em quantidade a gosto). Este cre-
me é bom para cobertura de qualquer bolo. 
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O marido puxou a cadeira para junto da máquina de costura em que 
sua mulher estava cosendo e sentou-se. 
- Não te parece que vais depressa de mais? - disse -. Olha, olha que 
saltas fora da bainha! Repara nesse canto, agora! Cuidado! Mais 
devagar, olha que entalas os dedos! 
- Mas o que é isso? Para o que te havia de dar! - exclamou a esposa 
assustada -. Há uma quantidade de anos que coso nesta máquina! 
- Então filha, eu só queria ajudar-te, como tu me ajudas quando vou 
a guiar o carro!... 

____________________________________ 
 

- Papá: como é que começa a guerra? 
- Olha: supõe que a Espanha, por exemplo, apreendia um barco dos 
nossos... 
- Ó homem! Não ensines uma coisa dessas à criança. A Espanha 
nunca nos fazia isso. De mais a mais, estamos em ótimas relações. 
- Mas isto é só uma suposição... 
- Mas é uma suposição parva. Não tem jeito nenhum. 
- Ó mulher, cala-te. Isto é só como exemplo... 
- Cala-te tu, que tu é que estás dizendo as asneiras. 
- Fazes-me perder a paciência, diabo! 
- O quê? Estás a ameaçar? Julgas que me metes medo? 
- Ó mulher... eu... 
- Pronto, papá! Pronto! Já sei como é que começa a guerra. 

A Isabel fumava. Mas desde que descobriu que fumar 
faz mal, resolveu desistir do vício. 
-Acabarei com os vinte e sete cigarros que me sobraram 
e jamais voltarei a fumar. 
Era costume a Isabel fumar exatamente dois terços de 
cada cigarro. 
Não tardou muito para descobrir que, com a ajuda de 
uma fita adesiva, poderia juntar três pedaços de cigarro 
e fazer um novo. 
Com vinte e sete cigarros, quantos irá ela fumar antes de  

abandonar o seu vício para sempre? 

 

Enigma 

Lazer 

Anedota 

Sopa de letras 

 R X O A O C S Á P Ã O Y 

E R Ã M U H D B G H U I 

S T Ç S P O R R A L O F 

S L A E U C Y I J K V L 

U A V R C O E L H O O Ç 

R E O A I L U E T J S Ã 

E R N U O A D I V A S E 

I T E Q L T D Y E R I O 

Ç U R I A E A X A S E A 

Ã I O A R E V A M I R P 

O L E U G U I C H O P E 

A M Ê N D O A S O I U V 

Tente localizar na grelha, 
as palavras da lista que 
estão escritas em todos os 

sentidos. 

- Abril 

- Páscoa  

- Quaresma 

- Folar  

- Amêndoas  

- Ovos 

- Chocolate  

- Primavera  

- Coelho 

- Ressurreição 

- Vida 

- Renovação 

Solução do enigma: Depois de fumar vinte e sete cigarros, a Isabel juntou os pedaços de cigarro necessários para fazer nove cigarros novos. Esses 
nove novos cigarros deixaram pedaços para fazer outros três. Então com, os últimos três pedaços, fez um último cigarro. Total: 27+9+3+1= 40 cigar-
ros. 

 

Sudoku 

Como jogar sudoku? 
O Sudoku é um passatempo, para 
ser jogado por apenas uma pes-
soa, que envolve raciocínio e lógi-
ca. A ideia do jogo é muito simples: 
completar todas as 81 células 
usando números de 1 a 9, sem 
repetir os números numa mesma 
linha, coluna ou grade (3x3).  

Labirinto 

Provérbios 

- “Abril frio e molhado, enche o celeiro e farta o gado” 
- “Abril molhado, sete vezes trovejado” 
- “ No principio ou no fim, costuma Abril a ser ruim” 
- “Quem em Abril não varre a eira e em maio não rega a 
leira, anda todo o ano em canseira”.  
- “Se não chove em Abril, perde o lavrador couro e qua-
dril”.  
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Lugares / monumentos     Ermida e Santuário da Nossa Senhora da Piedade      
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De acordo com os registos existentes da Ordem Militar de Santia-

go, a Ermida de Nossa Senhora da Piedade foi edificada em 
1553 no alto de um cerro situado nas imediações do centro urba-
no de Loulé e junto a um importante eixo viário que, desde a épo-
ca romana, faz a ligação entre São Brás de Alportel, Loulé e Boli-
queime. 
O primitivo retábulo da capela-mor, já referenciado em 1565, 
manteve-se ao culto até princípios do século XVIII. Em 1716, o 
Juiz de Fora de Loulé, o Dr. Filipe Peixoto de Moura, como Reitor 
da Confraria de Nossa Senhora da Piedade, ajustou a feitura de 
um novo retábulo em talha com um dos mais relevantes entalha-
dores algarvios, o mestre farense Gaspar Martins. Esse interes-
sante exemplar do barroco nacional foi vitimado pelo terramoto 
de 1755, que destruiu parte da ermida nomeadamente a capela-
mor. 
Na reconstrução efetuada nos anos imediatos, a ousia passou 
para poente e a fachada principal para nascente. Na nova capela-
mor foi construído o atual retábulo de talha e no teto uma pintura 
de perspetiva arquitetónica. Foram ainda executados pelo mesmo 
artista mais duas pinturas do mesmo género, uma no teto da sa-
cristia e outra na nave, sobrevivendo somente a última. 
A derradeira campanha de obras ocorreu nos finais do século 
XIX, tendo-se reformulado a fachada principal e promovido a pin-
tura de painéis figurativos nas paredes laterais. 
A festa a Nossa Senhora da Piedade foi mantendo uma grande 
popularidade e, nos meados do século XX, inicia-se a construção 
de um novo templo, de enormes dimensões, junto à ermida. 
O atual retábulo principal foi construído em 1760 podendo-se 
atribuir a conceção e a feitura ao entalhador louletano João da 
Costa Amado. O douramento efetuou-se em 1764, provavelmente 
pelo mestre pintor e dourador Diogo de Sousa e Sarre, que nesse 
mesmo ano estofou a imagem da padroeira. 
João da Costa Amado, filho de um grande mestre entalhador 
farense que se fixara em Loulé em 1720 – João Amado, executou 
em 1768 as cimalhas ou cornijas em talha da capela-mor. 
O atual retábulo adota o formulário rococó e insere-se na tipolo-
gia mais vulgar na região algarvia e que utiliza planta plana ou 

reta, corpo único com três tramos e ático. Como especificidade 
refere-se o facto de possuir um só par de pilastras e de a talha 
das ilhargas não ter entablamento e se prolongar pelo ático. 
Nesta ermida encontra-se um dos seis exemplares de tetos pinta-
dos com composições de perspetiva arquitetónica existentes no 
Algarve. A autoria é de um dos mais importantes artistas algar-
vios – Diogo de Sousa e Sarre. 
Um interessante painel de azulejos de padrão ou de tapete per-
corre o lambrim desta ermida. A conclusão do assentamento 
ocorreu em 1652 (Arquivo Histórico Municipal de Loulé, Livro de 
Receita e Despesa de Nossa Senhora da Piedade). 
As paredes laterais da capela-mor e da nave foram ornamenta-
das, nos finais do século XIX, com dez painéis de 1,50m x 2,86m 
pintados sobre estuque com cenas da Paixão de Cristo. Confor-
me a inscrição existente num deles, foi responsável por esta 
obra José Filipe Porfírio, pintor em Faro. 
 
 
O Santuário de Nossa Senhora da Piedade (também conhecido 
por Santuário da Mãe Soberana), localizado na nossa freguesia, 
é um dos mais importantes Santuários marianos de Portugal. 
Situado junto à Ermida de Nossa Senhora da Piedade, o Santuá-
rio, de planta centralizada, resulta da popularidade alcançada 
pela Festa da Mãe Soberana, já que a velha e pequena ermida 
se mostrava inviável para receber tantos fiéis. O primeiro projeto 
para a sua construção data de 1970, da autoria do arquiteto Ne-
reus Fernandes, e prevê a destruição da ermida da Padroeira. 
Contudo, depois de muitos anos de interrupção, a obra só reco-
meçou em 1988 com o arquiteto António Serrano Santos. O San-
tuário é inaugurado em 1994 e a pequena Ermida, dada a sua 
importância para a devoção popular, acabou por não ser destruí-
da, procedendo-se a partir daí à sua limpeza e consolidação da 
ornamentação interior.  
 


