
Alunos da escola primária de Casainhos (ano letivo de 1966-1967).
Foto cedida por Maria Guilhermina Parola Lourenço Dinis, residente na freguesia de Fanhões.

EM LOURES 
O PASSADO TEM FUTURO
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Mais perto de si!

Fanhões é uma freguesia que se orgulha do seu território, 
dos seus costumes e das suas gentes.

Gentes que beberam no passado a tradição da participa-
ção coletiva nas suas localidades. 

Mas que conjugam essas tradições com um quotidiano de 
modernidade.

Os monumentos, as profissões, as escolas, as coletividades 
e as religiões têm história construída por homens e mulhe-
res com rosto, com nomes.

O Arquivo Municipal procurou documentos e fotografias, 
que prestam homenagem a esses homens e a essas mu-
lheres.

Com esta publicação, A Presidência em Fanhões pretende 
estar Mais Perto de Si! através destas memórias que tanto 
honram o concelho de Loures.

O presidente

Bernardino Soares
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Vista panorâmica de Fanhões 

CML - AML - Série folhas de contacto

Caracterização do projeto

No âmbito da iniciativa municipal Mais perto de si!, com a 
premissa de uma gestão descentralizada e de maior pro-
ximidade ao cidadão, procurando responder às suas ex-
petativas, através da visita à localidade de Fanhões, no 
mês de setembro, surge um novo projeto do Arquivo Muni-
cipal, Em Loures o Passado tem Futuro.  

Com este projeto, pretende-se divulgar o riquíssimo acer-
vo documental à guarda do Arquivo e, em simultâneo, in-
centivar todos quantos tenham em sua posse documentos 
ilustrativos do que foi e do que é o nosso concelho, que pos-
sam doar ou disponibilizar os mesmos para serem difun-
didos, dignificando e preservando a sua memória.

Ambiciona-se, deste modo, a participação das popula-
ções das nossas freguesias para que se sintam envolvidas 
como parte integrante do projeto, demonstrando que este 
é um concelho com vida, de que todos fazemos parte.

 Os documentos selecionados para divulgação constituem 
uma pequena mostra do espólio e ilustram as vivências, 
assim como o quotidiano dos habitantes de Fanhões, fre-
guesia que, através do saber e do trabalho das suas gen-
tes, tanto tem contribuído para dar a conhecer essa arte 
centenária da calçada portuguesa.
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Freguesia de Fanhões

Fanhões é uma freguesia do concelho de Loures, situada 
na zona norte, com 11,72 km2 de área e cerca de 3000 ha-
bitantes. Confina com as freguesias de São Julião do Tojal, 
Santo Antão do Tojal, Loures, Lousa, Bucelas e com o Mu-
nicípio de Mafra. Integra, para além da sua sede, as locali-
dades de Casainhos, Ribas de Baixo, Ribas de Cima, Torre 
da Besoeira, Tocadelos e Cabeço de Montachique.

A povoação, criada em 1575, pertenceu ao concelho dos 
Olivais, passando em 1886 para o concelho de Loures. An-
tes de se tornar freguesia, entre 1700 e 1714, Fanhões era 
uma aldeia de Santo Antão do Tojal. O dia da freguesia é 
festejado a 29 de novembro, sendo o seu padroeiro São 
Saturnino.

De cariz intrinsecamente rural, Fanhões (re)descobre-se 
em estéticas que ostentam uma paisagem que nos permi-
te explorar, por caminhos e trilhos, surpreendentes antas, 
moinhos e azenhas, noras e picotas, mas também admirar 
fontes, chafarizes e lavadouros, coretos e igrejas, humani-
zadas por tradições como o caminho das lavadeiras ou a 
calçada portuguesa, que tanto deve à arte e ao empenho 
dos calceteiros de Fanhões.

Vista panorâmica de Casainhos, Fanhões

CML - AML - Série folhas de contacto

>
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1 < Monumento ao Calceteiro em Fanhões, 2013
CML - AML - Série folhas de contacto 

2 < Calceteiro de Fanhões 
(grande plano mão e martelo), 2004
CML - AML - Série folhas de contacto 

3 < Calceteiro de Fanhões, 2004
CML - AML - Série folhas de contacto

4 | 5 < Calçada portuguesa, Fanhões
CML - AML - Série folhas de contacto

CALCETEIROS

1

2 3 4 5
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Ofício da Associação dos Calceteiros Civis de Fanhões, de 9 de abril de 1913
A informar a Câmara Municipal de Loures da aprovação dos seus estatutos 
pelo Governo da República por Alvará de 8 de fevereiro de 1913.

CML - AML - Série correspondência recebida

>
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1 <  Lavadouro em Fanhões, 2001
CML - AML - Série folhas de contacto 

2 <  Lavadeiras de Fanhões, recreação
CML - AML - Série folhas de contacto

3 <  Lavadeira de Fanhões, 1985
CML - AML - Série folhas de contacto

LAVADEIRAS

1

2

3

Lavadeiras de Fanhões
CML - AML - Série folhas de contacto

Visitas animadas no Arquivo Municipal 
“À descoberta do património”. 

Recreação sobre as lavadeiras de Fanhões
CML - AML - Série folhas de contacto

>

>
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Abaixo-assinado de julho de 1902
Nestas três páginas, os requerentes, proprietários em 
Casainhos, freguesia de Fanhões, solicitam à Câmara 

Municipal de Loures que faça vistoria a uma corrente de 
água que foi desviada, ficando as lavadeiras da terra 

privadas de exercer a sua profissão.

CML - AML - Série requerimentos e representações

>

Lavadeiras de Fanhões, 1988

CML - AML - Série folhas de contacto

>
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Ofício do Governo Civil de 15 de março de 1854 e respetivo anexo
Resposta do Governo Civil de Lisboa ao ofício da Câmara Municipal 
dos Olivais nº 224, de 9 março de 1854, que nessa data oficiou a 
Câmara Municipal de Lisboa a fim de providenciar que não se repita 
a irregularidade de serem expedidos os Alvarás de Fiança das 
Lavadeiras residentes no concelho.

CML - AML - Série correspondência recebida

>
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Ofício do presidente da Junta de Freguesia 
de Fanhões, Miguel Alves, e do Regedor, 

Benjamim Diniz Real, de 28 de maio de 1931
A comunicar à Câmara Municipal de Loures 

a formação, em Fanhões, da Associação 
de Bombeiros Voluntários. Necessitando 

a Associação de um local para a construção 
de um edifício destinado à sua sede, solicitam 

à Câmara que faça a vistoria a duas moradas 
de casas em ruínas, de que se desconhece o 

proprietário, para que lhes sejam cedidas.

CML - AML - Série correspondência recebida

BOMBEIROS

>

Aniversário dos Bombeiros Voluntários de Fanhões, 1980

CML - AML - Série folhas de contacto

>
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Ofício de Francisco Paulo pela Direção da Corporação dos Bombeiros 
Voluntários de Fanhões, de 24 de fevereiro de 1932
A submeter à aprovação da Câmara Municipal de Loures a planta 
de uma casa que se destina a quartel, solicitando também isenção de 
pagamento da licença para as obras. Obteve despacho favorável, por 
parte do inspetor de incêndios, Guilherme Soromenho, porque apesar 
da rua possuir apenas quatro metros de lado, não impossibilitaria as 
manobras dado o carro de combate a incêndios ser movido a força 
de braços. Foi deferido em sessão de Câmara, de 3 de março de 1932, 
conceder licença para a obra. 

CML - AML - Série correspondência recebida

>

>
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Processo de obra de particulares nº 853/ 1944
Requerimento da Corporação de Bombeiros Voluntários de Fanhões, 
solicitando licença para a construção de um edifício destinado a sede 
e quartel, bem como a isenção do pagamento de taxas, assinado pelo 
presidente, Francisco Domingos Pereira. 
Aprovado em Sessão de Câmara de 1 de junho de 1944. 
Projeto para a construção de um edifício destinado a sede e quartel 
da Corporação dos Bombeiros Voluntários de Fanhões (alçados).  

CML - AML - Série processos de obra de particulares

>

>
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Placa alusiva à inauguração do 1º Coreto da Sociedade Recreio 
Fanhoense, afixada no atual coreto

Foto cedida pelo presidente da Junta de Freguesia de Fanhões, Jorge Simões

CORETO

Coreto de Fanhões

CML - AML - Série folhas de contacto

>
>
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Requerimento da Sociedade Recreio Fanhoense 
de 13 de dezembro de 1909

Pedido de licença e auxílio pecuniário para a construção de 
um coreto no largo em frente à Igreja. A licença foi deferida e 
indeferido o auxílio pecuniário, tendo sido alegada a falta de 

verba.

CML - AML - Série requerimentos e representações

>

25



26



27



Requerimento de Germano Luís Flores, de 9 de março de 1910
O requerente, industrial de transportes de passageiros, morador no 
Largo da Igreja de Fanhões, solicita à Câmara Municipal de Loures a 
não aprovação da localização proposta para a construção do coreto 
no Largo da Igreja, por dificultar a circulação dos seus veículos de 
transporte.

CML - AML - Série requerimentos e representações

>
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Extrato da ata da 5ª sessão ordinária da Câmara Municipal 
de Loures, de 23 de março de 1910, Livro 26
O presidente da Câmara, na presença dos vereadores e outros 
interessados, entre os quais o industrial de transportes Germano 
Luís Flores e José Elias Duarte, declarou que na sequência de vistoria 
à obra de construção de um coreto no Largo da Igreja, em Fanhões, 
requerida pela Sociedade Musical Fanhoense, se devia passar à 
votação sobre a continuação da referida obra ou a suspensão da sua 
licença. Tendo sido deliberado por unanimidade, através de votação 
por meio de bola branca e bola preta, que a obra devia continuar. 

CML – AML - Série de livros de atas de reuniões de Câmara

> >
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Ofício de José Duarte, de 29 de setembro de 1876
O professor da escola pública nº 1 de Fanhões comunica à 

Câmara Municipal dos Olivais que a escola a seu cargo
passaria a funcionar a partir do dia 2 de outubro do referido 
ano, das 9 da manhã às 4 da tarde (ensino diurno) e das 7 da 

tarde às 9 da noite (ensino noturno), para adultos e para os 
menores que não pudessem frequentar as aulas diurnas.

CML - AML - Série correspondência recebida

>

Alunos da escola primária de Casainhos 
(ano letivo de 1969-1970). Turma A (4ª classe)

Foto cedida por Maria Guilhermina Parola Lourenço Dinis, 
natural e residente na freguesia de Fanhões

>
ENSINO
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Requerimento de Amélia da Piedade Gomes, 
de 3 de setembro de 1890
A professora vitalícia da escola feminina de Fanhões solicita o 
pagamento da gratificação de frequência do segundo trimestre, paga 
pela Câmara aos professores e à qual se julga com direito, uma vez 
que encerrou a escola com autorização da Câmara devido à epidemia 
de varíola que grassava naquele lugar. O pedido foi indeferido. 

CML - AML - Série requerimentos e representações

>

Escola de Fanhões, 1989

CML - AML - Série folhas de contacto

>

34



Escola de Fanhões, 1990

CML - AML - Série folhas de contacto

>

Recreação de alunos da escola de Casainhos

CML - AML - Série folhas de contacto

>

Encontro da escritora Madalena Gomes 
com alunos da EB1 de Fanhões, 2001

CML - AML - Série folhas de contacto

>

>
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Rua Cesário Verde 
2675-501 Loures

Telefone: 211 150 755
Endereço eletrónico: 

Arquivo Municipal de Loures

arquivo_municipal@cm-loures.pt


