
Wandeling Loule 
 

https://goo.gl/maps/Jy9SzpVdnpP2 

 

 

1.  Kasteel van Loulé   

 

 



Chaminé Balão, Domed Chimney  

Near Loulé Castle 

 

 

2. Fontanario das Bicas Velhas 

 

1837 de Fonte das Bicas Velhas (in Loulé), een van de meest imposante fonteinen in de 
Algarve, begon te functioneren. 



De fontein begon elders te worden gebouwd, gebruikmakend van de bron van grote stroom 
die nog steeds het gebied voedt en zijn tuiten werden gebouwd met het metaal van een 
gebarsten klok van de hoofdkerk  Igreja Matriz. 
In het bovenste deel van de façade wordt vaak een veel oudere steen over het hoofd gezien, 
met de afbeelding van een gevleugelde vrouw met open benen ... Het werd genomen uit het 
klooster van Graça, dat eigenlijk alleen maar ruïnes blijft ... 
 

3. Convento Do Espirito Santo   en de Norfolk Island Pine in het 
midden 

 

 
 
 



Convent of Espírito Santo  

The town hall is set on the edge of the old Convent of Espírito Santo complex, which also 

house the municipal art gallery and a neoclassical cloister. In the centre of the convent is 

Loule’s most notable feature, a single Araucaria (Norfolk Island Pine) tree. The 200-year-old 

tree which originates from Australia is 45m tall and dwarfs all other buildings in Loule. 

KLOOSTER VAN DE HEILIGE GEEST 
 
Volgens een document in het Gemeentelijk Historisch Archief van Loulé stelt Baltazar dos 
Reis, predikant van Zijne Majesteit, Minister en Procurator van de Minderbroeders van de 
Orde van Sint Franciscus in de provincie Algarve, dat het Franciscaner klooster van Onze-
Lieve-Vrouw van Conceptie , in 1684, door een huis van herinnering aan onbeschermde 
vrouwen gelegen naast de Hermitage van Onze Lieve Vrouw van de Armen. 

Pauselijke erkenning werd pas in 1711 gedaan door een 'Brief of Clemens II'. 
De nonnen volgden, gemiddeld rond de dertig, de conceptionistische regel, die werd 
toegevoegd aan de Orde van Sint Franciscus. Ze hadden als fundamentele doelstellingen 
het contemplatieve leven, toegewijd aan oefeningen van vroomheid en versterving. 

De aardbeving van 1755 beïnvloedde dit gebouw: "Een groot deel van het klooster van de 
zusters viel, dat ze werden ondergebracht in een hut in het hek, en velen gingen naar het 
huis van hun familie met de opdracht en het verlof van hun prelaat." 
Met de inplanting van het liberalisme werden de religieuze ordes gedoofd en werd dit 
klooster in 1836 gesloten. 
De gemeente Loulé en de rechtbank hebben een deel van het oude kloostercomplex bezet. 
De kerk van de Heilige Geest werd gedeactiveerd, na overleg met de diocesane 
functionarissen en omgevormd tot theater, waar het magazijn en het laboratorium van het 
Gemeentemuseum momenteel zijn geïnstalleerd. Het resterende deel van het klooster werd 
door openbare veiling verkocht aan twee particulieren, die het in woonhuizen 
transformeerden. 
 

4.  Arco do Pinto    
Boog die 2 huizen van dezelfde eigenaar (Pinto) verbindt 

 



 

5. Deur in Manuel stijl 

6. Raam in Manuel stijl 

7. Chaminé Rendilhada 

8. Jardim dos Amuados 

Duizend jaar geleden een moors kerkhof,  nu een tuin 

 

9. Solar Martim Farto   (Herenhuis van de familie Martim Farto) 

 

"It's a single familiy residential building constructed during the 18th and 19th Centuries, with 
two floors, a four-slope roof and a rectangular shape, aligned with the road.  
 
The main facade has "Manuelline" influences and "Chão" style whose main feature is 
simplicity; it contains Baroque style elements such as trims with punches and frames of 
masonry. The 1st floor has a balcony with a guard rushed wrought iron frames and bays 
finished with cornice.  
 
It is thought that a noble from the King's court and councillor called Martim Farto lived in this 
mansion. The birth registration books show that he was the chosen godfather of most 
children that were christened at that time." 
Architectural Period/Style: Manuellin and Baroque 
Earliest Recorded Date of Construction: 1/1/1700 

 

 

 

 

 



10. Igresia Matriz 

 

The Igreja Matriz (Igreja de Clemente)  

The Igreja Matriz is a 13th-century gothic church that was converted from a mosque. 

The church has a plain whitewashed exterior, but the notable feature is the bell tower 

which was originally the minaret of the mosque. The church is often referred to the 

Igreja de Clemente, as Loule was captured from the Moors on the 23rd November 

(1249), the patron saint day of Saint Clemente. The church overlooks the pretty 

Amuados gardens, which was originally graveyard. 

 
The bell tower of the Igreja Matriz Church  



 

11. Ermida de Nossa Sra do Pilar 

 

Nossa Sra do Pilar  Harmitage,   

Gebouwd in de tweede helft van de 17e eeuw.  De Hermitage is gebouwd tegen de 
buiten stadsmuur.  Het gebouw staat naast de Faro Poort en de klokkentoren is 
verbonden met de vroegere boog-doorgang.  

Het gebouw bestaat uit een lang gedeelte met 1 naaf, de hoofdkapel en de sacristie.  

De sacristie heeft een dak met 1 helling, terwijl de naaf en de hoofdkapel uit een 
zadeldak bestaan.   

De voorkant heeft een stenen portaal, met daarboven een raam. 

Belangrijk om te vermelden is dat het interieur een koor heeft met een houten 
afscherming en een houten tribune.   Het plafond,  altaar en retabel zijn uit 
beschilderd hout. 

 

12. Markt van Loulé 

 



The Mercado Municipal de Loulé  

De markt is gebouw begin de jaren 1900,  en is geinsprireerd op Noord Afrikaanse , 

Neo Arabische architecteur.  Binnenin vind je allerhande vis, vlees, groenten, 

specerijen,  stiffen,  souvenirs, … 

Gesloten op zondag. 

 

13. Stadhuis van Loulé 

 

 
Torre do Relógio was built on top of the town walls  
 



 

14. Ermidada da Nossa Sra da Conceicao 
 

Nossa Senhora da Conceição 

The simple exterior of the chapel of Nossa Senhora da Conceição does not reflect 

the beauty contain within. The interior of the small 18th-century chapel is adorned 

with wonderful Azulejos tile paintings while the altar is gilded with gold. 

 

 

 

 


