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RESUMO 

 

Esta dissertação pretende analisar o impacto da «questão das subsistência» no 

Algarve durante a Primeira Guerra Mundial (1914-1918), tendo como principal acervo 

documental a correspondência (ofícios, telegramas, cartas e outros documentos), do e 

para o Governo Civil de Faro, com diferentes ministérios, designadamente aqueles que 

mais directamente geriram a problemática das subsistências, e com outras entidades 

nacionais, regionais e locais, depositado no Arquivo Distrital de Faro. Esta 

documentação traça-nos literalmente, o dia-a-dia da escassez e mesmo da falta de 

subsistências que a província tanto carecia e dos vários entraves colocados à sua 

aquisição. Para além deste, consultámos os arquivos de Lagos, Portimão, Loulé, Olhão e 

Tavira, que nos fornecem uma imagem impressiva sobre aqueles concelhos. Outra fonte 

importante foi imprensa, quer a de âmbito nacional, quer, essencialmente, a regional. 

Analisou-se a evolução demográfica e o estado das vias de comunicação, assim 

como a estrutura económica do Algarve (agricultura, pescas e indústria), no momento 

do deflagrar do conflito, tentando evidenciar as suas potencialidades e as suas 

debilidades, assim como o impacto da proclamação da República na província. 

Debruçou-se fundamentalmente sobre a escassez dos principais géneros, 

elaborando uma «geografia da fome» na província, as principais actividades ilícitas 

(açambarcamento e contrabando) que acompanharam aquelas e os mecanismos de 

intervenção económica implementados pelo Estado (tabelamento dos preços, 

manifestos, arrolamentos, guias de trânsito e requisições de géneros). 

Embora escassos os elementos encontrados acerca dos salários, tentou-se 

mostrar a sua evolução em algumas camadas socioprofissionais algarvias e o impacto 

do constante aumentos dos preços dos principais géneros consumidas pelas populações. 

Para estes últimos, elaborou-se um conjunto de quadros e de gráficos, evidenciando a 

sua imparável ascensão, com reflexos negativos no poder de compra de largos estratos 

sociais da província.  

Visto que a fome bateu à porta de muitos lares e o grito de revolta soaria em 

muitos lugarejos e localidade, traçou-se a geografia regional dos conflitos sociais que 

eclodiram, cobrindo praticamente todas as actividades a que se dedicava o mundo do 

trabalho algarvio. Conflitos que se expressaram através de manifestações, assaltos, 

motins, revoltas e greves. As populações rurais e urbanas protagonizaram forte 

contestação às dificuldades do seu viver quotidiano. 

Destacou-se o fenómeno meteórico do sidonismo no Algarve: a sua implantação 

no Algarve, o seu modelo económico e, com especial incidência, a sua intervenção na 

questão das subsistências (celeiros municipais, estrutura organizativa das mesmas, 

racionamento), e o impacto da greve geral de 18 de Novembro de 1918, em resultado do 

agravamento da situação económica e social. Na preparação e eclosão daquela greve, o 

movimento operário algarvio participou activamente. 

Finalmente, pelo seu impacto nas vivências das populações do Algarve, 

analisou-se a extensão da «gripe espanhola» e os escassos meios para a combater, que, 

num breve lapso de tempo, ceifaria tantas vidas. 

 

Palavras-chave: Algarve; Subsistências; Escassez; Fome; Açambarcamento; Custo de 

vida; Greves e Pneumónica. 
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ABSTRACT 

 

 This dissertation is intended to analyse the impact of the «question of the 

subsistencies» in Algarve during the First World War (1914-1918), based on 

correspondence (trades, telegrams, letters and others documents), from and for the civil 

Government of Faro, with different ministries, in particular those that manage more 

directly the problem of subsistencies, and with other national, regional and local entries, 

deposited in Faro district archives. This documentation literally traces back, the daily 

scarcity and the lack of subsistences that the province needed and the several barriers 

placed at its acquisition. Apart from this, the Lagos, Portimão, Loulé, Olhão and Tavira 

archives were consulted. They provided an impressive image on those municipalities. 

Another important source was the press, not only national but also mainly the regional 

press. 

 The demographic evolution and the communication status was analysed, as well 

as Algarve‟s economic structure (agriculture, fisheries and industries), at the moment 

that the conflict began, trying to make evident the Algarve potential and its weaknesses, 

as well as the Republic proclamation‟s impact on the province. 

 There was a through research over the scarcity of principal goods, doing a 

«geography of hunger» in the province, the principal illegal activities (monopolization 

and smuggling) and the economic intervention mechanisms that was implemented by 

the state (price list, manifests, inventorying, traffic guides and goods requests). 

 Although the elements found about salaries were scarce, we are trying to show 

the evolutions of some socio-professional groups in Algarve and the impact of rising 

prices of the goods consumed by the population. For these last, a noticeboard and 

graphics set, was done to prove evident the unstoppable rise, with negative reflexes on 

the purchasing power of some social groups in the province. 

 Since the famine knocked on many homes and the cry of revolt would sound in 

many places, a regional geography of social conflicts was traced, covering basically all 

activities that existed in Algarve. These conflicts were expressed by demonstrations, 

robberies, mutinies, revolts and strikes. The rural and urban people protested strongly to 

the difficulties of their quotidian life. 

 The “meteoric” phenomenon of Sidonismo arose in Algarve: its implantation, 

it‟s economic model, and mainly it‟s intervention on the «question of the subsistencies» 

(municipal storage bins, organization structure and rationing) and the impact of the 

general strike of 18 November 1918, as a result of the worsening of the economic and 

social situation. In the preparation and hatching of this strike, the algarvian labour 

movement participated actively. 

 Finally, as a result of the impact on the life of the population in Algarve, the 

extension of the «Spanish flu» and the scarce resources to combat it was analysed, in a 

short space of time many lives were taken. 

 

Key-words: Algarve; Subsistence; Scarcity; Hunger; Monopolization; Living cost; 

Strikes and Influenza. 
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Dias (Dir. João Medina), Clube Internacional do Livro, vol. XI, 1995, pp. 297-302. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

1. Um Relance Histórico 

 Dos animais irracionais ao Homem a luta titânica pela subsistência determinou o 

sentido da evolução das espécies. Na Pré-História, dos hominídios ao Homo Sapiens 

Sapiens, os inúmeros vestígios da vida material, posteriormente encontrados e 

estudados pelos investigadores, transporta-nos para o mundo do quotidiano, onde a 

recolecção, a caça e a pesca ocuparam enorme porção de tempo. 

 Em diferentes locais do mundo, com predominância nas proximidades dos 

grandes cursos de água (Tigre, Eufrates, Nilo, Indo, Iang Tsé), um grande passo para a 

humanidade foi dado, no caminho da sua radical separação da Natureza, com a 

«Revolução Neolítica». O homem deixa o mundo periclitante, traiçoeiro, perigoso, 

contingente da recolha dos alimentos, tornando-se ele próprio produtor. 

 As comunidades humanas paulatinamente com avanços e retrocessos aprendem 

a cultivar os cereais, base da alimentação até aos nossos dias. Paralelamente à produção 

daqueles, surgirá a pecuária, a confecção de vestuário e a cerâmica. 

 Naquelas regiões onde esta revolução eclodiu, a apropriação de excedentes por 

restritos grupos sociais permitirá a construção das primeiras entidades estatais. 

Sociedades amplamente estratificadas, desde um núcleo que se apropria dos meios de 

produção e da própria produção, até a um vasto conjunto de grupos e camadas sociais 

diversificadas, cujo objectivo último será a produção de inúmeros bens. A religião, 

centrada frequentemente no palácio e no templo, foi o cimento que aglomerou estas 

organizações sociais, onde os conflitos e as guerras as dilaceram. 

 O clima, a mesologia, a organização económico-social e política conduzirá à 

especialização produtiva de umas regiões para outras. A troca de produtos e de bens 

torna-se essencial, o comércio lança os seus tentáculos a vastas zonas do mundo. 

 Existem factores estruturais dos quais depende a produção agrícola, base da 

alimentação das sociedades durante milhares de anos e que, no essencial, permanecem 

até ao tempo presente. 

 1. O clima - quanto mais recuamos no passado mais as sociedades humanas 

estavam dependentes dele e incapazes de o harmonizar. Uma estiagem mais prolongada, 
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um período de chuva e de intempérie mais abundante era a escassez e a fome, o 

depauparemento fisiológico e, quantas vezes, a morte.  

A morte também chegaria pela via das epidemias que encontravam no 

enfraquecimento do corpo e no atraso da medicina dois aliados excelentes, resultando 

fortes quebras demográficas, também estas com impacto no mundo da economia. 

Nas sociedades mais organizadas política e economicamente os avatares da 

produção influenciaram os preços dos géneros. Um acréscimo de preço era o lucro para 

alguns, a miséria social para a maioria. E, vice-versa. As sociedades de Antigo Regime 

até ao desabrochar da «Revolução Agrícola» e da era industrial foram apanhadas pelos 

ritmos inconstantes dos preços, estes fortemente dependentes dos factores antes 

referidos. 

 O clima de Portugal relacionado com a sua posição geográfica, designadamente 

a sua parte meridional, caracterizou-se por longos períodos de estiagem a que se 

sucediam chuvas intensas por vezes torrenciais contribuíndo para agravar a situação 

agrícola. A miséria social assolou, quantas vezes, os campos nacionais e algarvios. 

 2. A Mesologia - o problema frumentário encontrava-se igualmente dependente 

da natureza do solo. Em Portugal, este é relativamente pobre em extenção apreciável do 

território, consequentemente, pouco produtivo. O país, jamais foi auto-suficiente em 

termos de produção, nomedamente de cereais, apesar de ter existido quase sempre um 

discurso louvando os atributos naturais da grei. 

 Para ultrapassar aquela pobreza, muitos foram os projectos concebidos, 

designadamente defendendo a irrigação. Poucos, porém, foram concretizados. 

 3. As Relações Sociais - mais que o clima e a natureza paupérrima dos terrenos, 

que a engenhosidade do homem consegue ultrapassar, a problemática das subsistências 

– o seu excesso e a sua penúria – entronca, não raras vezes, nas próprias relações de 

produção, mediatizadas pela questão da propriedade e do lucro auferido por industriais, 

proprietários e comerciantes. Consoante o valor do produto em determinado momento 

histórico, assim se definem as estratégias, produzindo aquele género que mais rende, 

abandonando aquele(s) cujo preço se avilta(am). 

 Ao longo da evolução das sociedades humanas organizadas assistiu-se a 

períodos de ampla oferta de cereais provocando a descida do preço, permitindo um mais 

fácil acesso pelas populações que, melhor robustecidas fisiologicamente, melhor 
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adaptadas se encontram para resistir às devastadoras epidemias que assombraram os 

homens até, praticamente, à era industrial. 

 Contudo, uma alteração climática, quer mais prolongada no tempo, quer mais 

sazonal, uma devastadora guerra e uma epidemia mais virulenta, conduziam à quebra de 

produção, ao correspondente aumento de preço e, não raras vezes, ao depauperamento e 

à fome de amplas comunidades. A queda demográfica era inevitável. Nestas conjunturas 

frequentemente irromperam grandes movimentos sociais que colocaram em causa o 

próprio sistema político, económico e social. João de Andrade Corvo (1824-1890), no 

âmbito do debate em defesa do livre-cambismo, resumia claramente as consequências 

da falta de cereais. Quando esta carência se fazia sentir nos «mercados de uma nação, é 

preciso sacrificar os consumidores, obrigando-os a comer o pão caro de cada dia; ora 

como a carestia do pão é uma calamidade pública, a qual principalmente recai sobre 

as classes pobres, sobre o grande número, e que dessa calamidade nascem agitações 

populares, doenças, diminuição na população, paralisação no trabalho nacional e, por 

vezes, revoluções pavorosas, a restrição não pode manter-se senão por pouco tempo, e, 

depois de uma crise dolorosa, acaba por ceder ou à convicção ou à violência».
2
 

 O nosso país, em geral, o Algarve, em particular, conheceram graves momentos 

históricos onde se fez sentir a escasses de susbsistências. À sombra da penúria humana 

em géneros alimentares básicos, se traficaram influências, se fomentaram negócios que 

enriqueceram alguns, mas que exasperaram multidões sem pão para a boca. 

 Leis e providência sobre subsistências, designadamente os seus eternos cereais, 

abarrotam os nossos arquivos. Umas protegendo a produção nacional, outras 

defendendo a liberdade de comércio, umas e outras protagonizadas por poderosos 

interesses sócio-económicos. 

 

 

2. Objectivo 

Ora, um dos momentos históricos mais dramáticos no que concerne à escassez 

de bens essenciais, decorreu na conjuntura da Primeira Guerra Mundial. 

                                                 

2
 CORVO, José Andrade, “Relatório e projecto lei sobre o comércio dos cereais“, 1864, in CARDOSO, 

José Luís (Introdução e Organização Editorial), Portugal como Problema. A Economia como Solução 

(1821-1974). Da Revolução Liberal à Revolução Democrática, Vol. VI, Fundação Luso-

Americano/Público, Lisboa, 2006, p. 229. 
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Sabemos que todo o país, até todo o mundo, atravessou um período dramático. 

Com o nosso estudo pretendemos conhecer o impacto no Algarve da falta de 

«subsistências», os géneros mais prementes na dieta destas populações. Importa 

conhecer igualmente as reacções dos seus habitantes, essencialmente as classes 

trabalhadoras, aquelas que em tempo de crise são as primeiras a sofrer, pelos seus 

baixos rendimentos, os amargos da vida. Debruçar-nos-emos principalmente sobre 

aspectos económico-sociais, apenas lateralmente a problemática da entrada de Portugal 

na guerra, embora tenha sido esta problemática que conduziria ao agravamento das 

dificuldades atravessadas pelas populações. 

Assim, a cronologia do trabalho abarcará o período daquele conflito que 

dilacerou a Europa, embora incidindo nos anos mais críticos de 1916 a 1918. 

Poucos serão os indivíduos - aqueles ainda vivos já andarão no limiar do 

centenário -, que viveram a época da I Grande Guerra e das suas enormes dificuldades: 

o fragor da guerra nos campos lamacentos e frios da Flandres ou nos inóspitos sertões 

de Angola e de Moçambique, a escassez e/ou a falta de géneros, a fome e, como um mal 

ou vários males não vêm só, a famigerada «pneumónica», igualmente conhecida por 

«gripe espanhola», que milhares de vidas ceifou em escassos meses em que proliferou. 

Hoje, com enorme ruído por parte da comunicação social, a História quase que se 

repete, anuncia-se mais uma pandemia. 

A memória desses tempos foi-se esvanecendo, alguns transmitiram por escrito 

e/ou oralmente aos seus descendentes as suas recordações, mas muitos outros levaram 

para sempre consigo o seu sofrimento, a sua tristeza, outros as suas alegrias de uma 

época há muito revolvida. Uma «Belle Époque», visto que para alguns foram anos de 

acumulação de riqueza, talvez os melhores anos das suas vidas, ganha frequentemente à 

custa da miséria de muitos. 

É este projecto que pretendemos transmitir àqueles que no futuro – e façamos 

votos para que tal aconteça – possam ler e meditar sobre o que aconteceu. 

Conhecer a História, o mesmo é dizer, é conhecer a conduta das sociedades 

humanas feitas não de abstracções, mas repletas de carne e osso, e não confiná-la em 

qualquer gaveta, é imprescindível. 

Mas, reflectir sobre o passado permite ou permitiu melhorar o presente para 

construir um mundo melhor? A História das nossas sociedades que se seguiu àquela 

conflagração não nos permite constatar enormes melhorias.  
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É inquestionável que o progresso da ciência e da técnica atingiu momentos de 

grande esplendor, com descomunal embate no quotidiano de todos nós, mas, 

paralelamente, contribuiu para a construção e aperfeiçoamento de armas de maior poder 

de devastação. 

Não se confronta actualmente o mundo com as chamadas armas de destruição 

maciça? Não se destroem países, sociedade, culturas no propósito, ou melhor, com a 

desculpa de as encontrar, embora, em vão? 

Difícil é encontrar em épocas anteriores um maior grau de desumanização do 

que na nossa época. Se a I Grande Guerra abriu o século XX, então temos de constatar 

que o seu começo pouco augurou o futuro. A confirmação viria com a II Guerra 

Mundial e o genocídio de comunidades. 

 

 

3. As Grandes Temáticas 

O nosso trabalho estará dividido em sete capítulos, sobre os quais, 

resumidamente, passamos a salientar. 

A economia algarvia no contexto da proclamação da República foi analisada 

com algum pormenor, no primeiro capítulo. Essencialmente agrícola, o Algarve 

dispunha ainda do importante sector das pescas, onde proliferavam as ancestrais 

armações de atum e de sardinha, as quais começavam a encontrar a concorrência dos 

cercos. Sector intimamente conectado à fundamental indústria conserveira que 

lentamente foi ganhando peso na estrutura económica do país. 

 A indústria corticeira era um outro sector base da arquitectura industrial do 

Algarve. Ambas – conservas de peixe e cortiça – mobilizavam milhares de operários, 

adeptos da corrente anarquista, e que protagonizaram amplos movimentos 

reivindicativos. 

 Depois um amplíssimo sector do mundo manufactureiro e doméstico, um pouco 

espalhado por toda a província. 

 O comércio era obviamente uma actividade de extrema importância, 

designadamente, o exportador, que remetia para os mercados externos alguns dos mais 

«saborosos» produtos algarvios: os frutos secos, os produtos hortícolas e, 

evidentemente, as conservas e a cortiça. 
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O capítulo dois analisa sumariamente a implantação do ideário republicano no 

Algarve, essencialmente a partir da década de setenta do século XIX, e os meios 

empregues para a sua afirmação. Aborda também a proclamação do novo regime na 

província, evidenciando o protagonismo desempenhado por alguns algarvios, como 

Mendes Cabeçadas, Carlos da Maia, Beatriz Rosa, Tomás Cabreira, entre outros. 

 Para além da progressiva consolidação do Partido Democrático no Algarve, um 

sublinhar da participação dos meridionais na guerra. Muitos foram os homens deste 

pequeno torrão que demandaram a Flandres e os sertões africanos. Escassos foram 

aqueles que nos deixaram memórias daqueles angustiosos tempos do seu quotidiano 

marcado pela brutalidade da guerra, cada vez mais tecnológica e, por isso mesmo, mais 

mortífera. O seu sacrifício plasmou-se nos ferimentos recebidos, na prisão e, da maneira 

mais cruel, na morte de muitos. Nesta conjuntura, uma palavra para o algarvio viajante, 

comerciante, literário, republicano e embaixador em terras de Sua Majestade britânica, 

Manuel Teixeira Gomes que, posteriormente, entraria em ruptura com Sidónio Pais. 

 O capítulo três é um dos fulcrais, visto que se debruça sobre a cadente questão 

das subsistências. Tudo escasseou e, frequentemente, faltou às populações algarvias 

urbanas e rurais. A fome bateu à porta de muitos lares. O grito de revolta soaria em 

muitos lugarejos e localidade. 

 Tendo presente a documentação consultada, analisámos a escassez de produtos 

nas mais importantes localidades algarvias e as suas consequências sociais. Também nos 

debruçámos pelas práticas ilícitas associadas a períodos de escassez e pelas quase 

sempre inoperantes acções de fiscalização. 

 O estudo dos preços e dos salários estará presente no capítulo quatro. Embora 

para ambos a documentação não seja abundante para o Algarve, com os elementos 

recolhidos tentámos mostrar o seu impacto no dia-a-dia das populações algarvias. 

O capítulo cinco está relacionado com a questão social, onde se analisam os 

conflitos sociais que eclodiram na província, abrangendo praticamente todas as 

actividades a que se dedicava o mundo do trabalho algarvio. 

 Conflitos que se expressaram através de manifestações, assaltos, motins, revoltas 

e greves, protagonizados quer pelas populações rurais, quer pelas urbanas, perante as 

dificuldades do seu viver quotidiano. 

Marcando uma ruptura com a «República Velha» afonsina, estudámos, no 

capítulo seis, o fenómeno meteórico do sidonismo na província. À semelhança de outras 
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regiões do país, Sidónio Pais visitaria no frio Fevereiro de 1918 o Algarve, tendo sido 

aqui calorosamente recebido. A intervenção do sidonismo na questão das subsistências, 

designadamente no que respeita ao funcionamento dos celeiros municipais e à acção de 

Machado Santos requereu uma análise pormenorizada. 

 O agravamento das condições de existência das populações e o impacto da 

revolução soviética não deixaria de se reflectir nos grupos sociais. A sua exaltação e a 

sua condenação. A greve geral de 18 de Novembro de 1918 inseriu-se nesta conjuntura. 

O movimento operário algarvio nele participou activamente. 

 Muitos ovacionaram Sidónio, mas muitos rejubilaram com a sua queda. 

 O modelo do capitalismo demoliberal esvaía-se, espreitavam os movimentos 

autoritários. 

 Finalmente, o derradeiro capítulo, apesar dos seus eventos se inserirem na 

conjuntura sidonista, foi individualizado, merçê da trágica dimensão humana dos seus 

efeitos: a pneumónica ou «gripe espanhola». Em Portugal e no mundo o número de 

«caídos» foi muito superior aos da própria guerra. O Algarve não ficaria imune ao 

bacilo.  

 Aqui terminará o nosso percurso. 

 

4. Fontes 

Todas as disponíveis para esta região que evidenciem os contornos da crise que a 

assolou. A Correspondência do/para o Governador Civil e o inúmeros telegramas, 

dirigidos a diferentes ministérios, designadamente àqueles que mais directamente 

geriam a questão das subsistências, e a outras entidades nacionais, regionais e locais, 

depositados no Arquivo Distrital de Faro foi fonte nuclear para o nosso estudo. 

Esta correspondência traça-nos literalmente o dia-a-dia da falta das 

subsistências, das «démarches» efectuadas para adquirir os cereais que a província tanto 

carecia, assim como outros produtos, emperradas pelas teias da burocracia - 

requerimentos, guias de trânsito, acção quantas vezes perniciosa dos funcionários do 

Estado e dos chefes das estações de caminho-de-ferro. Também nos informa da 

geografia regional dos protestos e revoltas do povo assoberbado pela escassez e mesmo 

a falta de géneros, do seu alto preço, do açambarcamento e da oposição à saída dos 

produtos dos seus concelhos. 
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 Naquele Arquivo recolhemos abundante documentação que nos permite traçar 

um quadro rigoroso das dificuldades encontradas pelas populações para adquirirem as 

mais prementes subsistências, designadamente, quando elas mais se fizeram sentir, nos 

anos de 1915-1918 – a crise continuaria e agravar-se-ia nos anos subsequentes, em 

muito contribuindo para o colapso da I República -, escassez e tendência altista que 

estiveram no centro das preocupações políticas do poder provincial, visto que daqueles 

aspectos decorreu um amplo e diversificado movimento social de protesto, plasmado 

em manifestações, assaltos, revoltas e greves. 

Também a documentação, referente ao citado período, depositada no Arquivo 

Histórico Municipal de Loulé esteve no centro da nossa investigação, com frutuoso 

aproveitamento de elementos acerca do impacto da escassez de géneros neste concelho 

e consequente reacção das populações. 

É conhecido o estado lamentável de muitos arquivos nacionais. Os do Algarve 

não são excepção, embora nos últimos anos os municípios tenham investido na sua 

renovação, dotando-os dos mais modernos meios de tecnológicos. O Algarve dispõe 

ainda de outros arquivos municipais, os quais na sua grande maioria não estão 

suficientemente inventariados e catalogados e são, por vezes, de acesso difícil. 

Arquivos municipais existem que estão depositados em locais impróprios para 

conterem milhares de documentos, agredidos por enormes amplitudes térmicas, pela 

humidade e pelo salitre. Funcionam graças ao esforço, à persistência e à disponibilidade 

de alguns funcionários. 

Sendo impossível consultar todos os arquivos algarvios, tanto mais como 

afirmámos, escolhemos o Arquivo Distrital de Faro, como centro do nosso estudo, visto 

que no Governo Civil se centralizava toda a correspondência trocada com diversas 

entidades, não deixámos de «visitar» ainda os arquivos de Olhão, Lagos, Portimão e 

Tavira. Nestes localizámos documentos cujo conteúdo estava relacionado com a própria 

localidade, e outros que se reportavam a acontecimentos já anteriormente referenciados 

no arquivo distrital. 

Importantes são igualmente as fontes referentes ao funcionamento dos Celeiros 

Municipais, aquelas que ainda restam. Em relação a estes, a principal documentação 

encontrámo-la no ADF, mas igualmente nos de Loulé e de Lagos. Em relação ao celeiro 

municipal de Lagoa, embora tivesse sido detectado a existência de documentação acerca 

do mesmo, no próprio arquivo, não foi referenciado qualquer espólio. 
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As Actas das Câmaras Municipais, aquelas poucas que sobreviveram ao 

desleixo do tempo e dos homens, contêm alguns elementos de interesse. A maior parte 

delas, porém, debruçam-se mais substancialmente sobre aspectos administrativos. 

Sensivelmente, a partir de 1916, é que se começou a detectar assuntos que se prendiam 

com a problemática das subsistências.  

Os jornais do Algarve do período em análise são outra fonte imprescindível 

para este estudo, tendo presente que obras publicadas sobre esta temática para esta 

província são inexistentes. Lamentavelmente, e como é habitual, em outras áreas, a 

maior parte da imprensa algarvia – essencialmente semanários -, consultados, foram na 

Biblioteca Nacional, visto que, na própria região, com alguma honrosa excepção, não se 

encontra depositados. 

Para além de jornais do Algarve, também alguns de grande circulação nacional, 

designadamente, o Diário de Notícias, O Século, A Lucta, a Situação, entre outros, 

foram objecto da nossa atenção, assim como jornais operários. 

Tendo sido o período republicano caracterizado por um profundo debate 

político-ideológico, alguns jornais algarvios reflectiram essas divisões, alinhando com 

as principais correntes republicanas: democráticos, unionistas e evolucionistas. 

A maior parte dos documentos que acompanham o texto do trabalho são, como é 

fácil de constatar, retirados do «diário republicano da noite», A Capital. A razão é 

simples de explicar: no conteúdo, os seus artigos não diferem muito de outros jornais de 

grande circulação, mas é acessível online. Assim, foi-nos fácil retirar notícias que na sua 

quase totalidade dizem respeito ao Algarve. E, consequentemente, enriquecer – é o 

nosso propósito -, o nosso trabalho. 

Para o enquadramento geral do período – com algumas referências esporádicas 

ao Algarve – existem os estudos que de uma forma geral já todos conhecemos, com 

uma ou outra excepção. 

É tempo então de darmos a conhecer o Algarve e as suas gentes naqueles anos 

terríveis da Primeira Guerra Mundial. 
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CAPÍTULO I 

 

A ECONOMIA ALGARVIA NA PRIMEIRA GRANDE GUERRA 

 

 

1. A População e a Demografia 

Em 1911, o distrito de Faro albergava 272.861 habitantes, correspondendo a 

54,43 habitantes/km2, posicionando-se no décimo lugar, incluindo os distritos de Lisboa 

e Porto, entre os distritos mais populosos. As localidades de Loulé (19 688)
3
, Faro (12 

680), Tavira (11 665), Olhão (10 499), Silves (9 919), Lagos (9 673) e Portimão (9 

610), eram as mais densamente povoadas
4
 (Quadros n.º 1, 2 e 3). 

Quadro n.º 1 

A População do Distrito de Faro (1900-1920) 

Distrito/Concelhos 1900 1911 1920 

Distrito 
 

Albufeira 

Alcoutim 

Aljezur 

Castro Marim 

Faro 

Lagoa 

Lagos 

Loulé 

Monchique 

São B. de Alportel 

Olhão 

Silves 

Tavira 

Vila do Bispo 

V. N. de Portimão 

V. R. de S. António 

255 191 
 

10 957 

8 279 

5 063 

8 113 

34 219 

12 098 

13 997 

44 049 

11 484 

- 

23 999 

29 438 

25 198 

4 920 

13 754 

9 613 

272 861 
 

12 869 

8 514 

5 658 

8 571 

35 834 

12 994 

16 259 

43.961 

12 712 

- 

24 998 

31 713 

25 768 

5 945 

15 931 

11 134 

268 294 
 

13 632 

7 881 

6 134 

8 224 

24 128 

12 759 

15 954 

43 937 

12 626 

10 961 

24 491 

32 441 

24 660 

6 027 

14 958 

9 481 
Fonte: Censo da População de Portugal de 1920, p. 266 cit in 

Paulo Girão, A Pneumónica no Algarve (1918), p. 31 e COSTA, 

Américo, Diccionario Chorographico de Portugal Continental e 

Insular, Edição do Autor, 1938, vol., VI, p. 570. 

 

 

                                                 

3
 CABREIRA, Tomás, O Algarve Económico, 1918, p. 31. 

4
 MARQUES, Oliveira, História da 1ª República Portuguesa. As Estruturas de Base, Iniciativas 

Editoriais, p. 20. Cabreira, T., ob. cit., p. 31, fornece valores sensivelmente diferentes para Faro (11.312), 

para Olhão (10.890) e para Portimão (9.837). 
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Quadro n.º 2 

Evolução Percentual da População  

do Distrito de Faro 

 1900 1911 1920 

Faro 4,7 4,6 4,5 

Continente 92,5 93,1 93,2 
Fonte: Teresa Rodrigues Veiga, “A população 

portuguesa no último século: permanências e 

mudanças”, Ler História, 45 (2003), Quadro 6, 

p. 102. 

 

Quadro n.º 3 

Taxa de Crescimento Anual Média da  

População do Distrito de Faro (1890-1920) 

1890/1900 1900/1911 1911/1920 

1,12 0,64 -0,22 
Fonte: Teresa Rodrigues Veiga, “A população 

portuguesa no último século: permanências e 

mudanças”, Ler História, 45 (2003), Quadro 8, 

p. 105. 

 

A atracção do mar manifestar-se-ia como um elemento estruturante da região ao 

longo dos séculos. A densidade demográfica na província evidenciava grande assimetria 

entre concelhos banhados pelo mar e o interior. As áreas mais ricas demograficamente 

localizavam-se em espaço litoral ou nas suas proximidades (Quadro n.º 4). 

 

Quadro n.º 4 

Concelhos mais Populosos do Algarve 

1911 

Concelhos 
N.º de 

Habitantes 

Loulé 43.961 

Faro 35.834 

Silves 31.713 

Tavira 25.768 

Olhão 24.998 
Fonte: Censo da População de 

Portugal – 1911. 

 

População que crescera gradualmente desde 1864 até 1911, cerca de 58%. Desta 

última data até 1920, registaria uma quebra no seu crescimento demográfico de menos 

4.567 habitantes. Decréscimo em virtude da mortalidade provocada pela Grande Guerra 

- centenas de soldados algarvios morreram, quer nos campos de batalha da Flandres, 
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quer nos de África, e muitos outros estiveram prisioneiros em campos de concentração 

alemães -, pelo «flagelo da pneumónica»
5
 e pela emigração, conduzindo ao decréscimo 

da taxa de natalidade
6
. 

E, perguntar-se-á, qual o nível de escolaridade de toda esta população? Diremos 

que era esmagadoramente analfabeta (Quadros n.º 5 a 7). 

 

Quadro n.º 5 

O Analfabetismo no Distrito de Faro 

1900, 1911 e 1920 

(Números absolutos) 

 Analfabetos 
Distrito 

de Faro 
Homens Mulheres Total 

 1900 1911 1920 1900 1911 1920 1900 1911 1920 
Portugal 

Faro 

1 885 091 

105 467 
1 936 131 

109 456 
1 838 419 

101 699 
2 406 245 

107 308 
2 541 947 

114 616 
2 438 922 

106 906 
4 26 136 

212 775 
4 478 078 

224 072 
4 277 341 

208 605 

Fonte: Censo da População Portuguesa de 1920, p. 290, cit. in GIRÃO, Paulo, A Pneumónica no Algarve, p. 44. 

 

Quadro n.º 6 

O Analfabetismo no Distrito de Faro 

1900, 1911 e 1920 

(Em percentagem) 

 Analfabetos 

Distrito de 

Faro 
Homens Mulheres Total 

 1900 1911 1920 1900 1911 1920 1900 1911 1920 

Portugal 

Faro 

71,58 

82,76 

68,45 

82,16 

64,37 

77,33 

84,98 

83,38 

81,18 

82,12 

76,76 

78,15 

78,57 

83,38 

75,13 

82,12 

70,89 

77,75 
Fonte: Censo da População Portuguesa de 1920, p. 291, cit. in GIRÃO, Paulo, A Pneumónica no 

Algarve, p. 44. 

 

 

 

 

 

                                                 

5
 Afirmava-se que "Os lutos da guerra são muito benignos perante os lutos da gripe pneumónica" in "A 

crise", O Algarve,  n.º 555, 10/11/1918, p. 1. 
6
 MARQUES, Oliveira, História da 1ª República Portuguesa, p. 7. 
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Quadro n.º 7 

O Analfabetismo em Vários Concelhos do Distrito de Faro 

(1911 e 1920) 

 Faro Lagos Silves Tavira 

Analfabetismo em 1911 ≥ 10 anos 18 545 9 779 18 921 15 253 

Analfabetismo em 1920 ≥ 10 anos 11 200 8 311 19 483 14 239 

Taxa de analfabetismo em 1911 67,48 78,06 81,77 75,57 

Taxa de analfabetismo em 1920 58,09 66,22 78,97 71,51 
Fonte: FRADA, João, A Gripe Pneumónica em Portugal Continental – 1918, Tabela 59, p. 176. 

 

Nos anos vindouros de pouco diminuiria. 

O Algarve, longe de ter atingido a hemorragia de braços de outras regiões do 

país, conheceu igualmente um fluxo significativo. O maior contingente foi fornecido 

por trabalhadores do campo. Do distrito de Faro, entre 1910 e 1930, emigraram 18.339 

algarvios
7
 (Quadro n.º 8). 

Foram as dificuldades que levavam muitos meridionais a dispersarem-se por 

novos «eldorados» aspirando a uma melhor vida, visto que, e estamos por volta de 

1914, «Nos últimos anos a emigração tem aumentado muito. Em quasi todos os centros 

algarvios e mesmo em Lisboa existem grandes colónias de louletanos, principalmente 

industriais de calçado que consigo arrastam muitos operários»
8
. Muitos emigraram 

para terras bem distantes - América, Brasil e África - para terras prometidas de onde 

raramente regressaram
9
. 

 

Quadro n.º 8 

Emigração do Distrito de Faro 

(1910-1919) 

Ano 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 

Algarve 704 877 1 687 697 274 357 312 359 298 760 
T. Nacional 39.515 59.661 88.929 77.645 25.730 19.314 24.897 15.825 11.853 37.138 

Nota: Em 1911, emigraram 473 trabalhadores rurais do distrito de Faro. 

                                                 

7
 MARQUES, Oliveira, História da Primeira República Portuguesa. As Estruturas de Base, Figueirinhas, 

s.l., s.d., pp. 38-39. 
8
 BRITES, Geraldino, Febres Infecciosas – Notas sobre o Concelho de Loulé, Imprensa da Universidade, 

Coimbra, 1914, p. 157. BRITES, Geraldino (Porto, 25/7/1882-Lisboa, 23/8/1941), Médico, cientista e 

professor universitário. Desde 1908, exerceu clínica em Loulé e, no mesmo ano, foi nomeado médico 

municipal. Publicou para além do citado: O Clima do Algarve e as suas Indicações, 1915; Clima do 

Algarve. O Inverno, Imprensa da Universidade de Coimbra, 1916 e O Clima do Algarve. Estudo Inedito 

do Doutor Geraldino Brites, 1928, in Correio do Sul, n.º 2531 a 2537, de 24/11/1966 a 5/1/1967 

(FRANCO, Mário Lyster, Algarviana. Subsídios ..., pp. 372-375). 
9
 O Heraldo, n.º 80, 22/01/1913, n.º 86, 15/02/1913 e n.º 88, 22/02/1913. 
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Fonte: VALÉRIO, Nuno, Estatísticas Históricas Portugueses, Vol. I, Instituto Nacional de Estatística, 

Lisboa, 2001, pp. 95 e 103. 

 

Gráfico n.º 1 

Emigração do Distrito de Faro
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Fonte: Quadro anterior. 

 

Causa de forte incidência na taxa de mortalidade foi a tuberculose que tinha no 

Algarve uma região preferencial
10

. A população portuguesa, até 1917, «continuou a 

aumentar, apesar da conjuntura internacional ser claramente desfavorável. A gripe 

pneumónica que nesse ano atinge o país constitui o momento mais grave dessa 

conjugação de factores adversos, que fora antecedida por um recuo generalizado do 

nível médio de vida das gentes portuguesas». A partir dos anos 20, a população 

portuguesa voltaria a crescer
11

. 

Desde o século XIX que os trabalhadores de quase todos os concelhos algarvios 

demandavam as ceifas do Alentejo
12

 e da Espanha
13

. Neste último país dedicavam-se 

                                                 

10
 MARQUES, Oliveira, História da 1ª República Portuguesa, p. 8. Entre outros artigos ver José Filipe 

Álvares, "A crise de subsistências na sua relação com a tuberculose", O Algarve, 3/06/1917, p. 2. 
11

 VEIGA, Teresa Rodrigues, “A população portuguesa no último século: permanências e mudanças”, Ler 

História, 45 (2003), p. 90. 
12

 Desde o século XVIII que existem referências ao emprego de trabalhadores algarvios em explorações 

na região de Beja. Trabalhadores rurais daquela província deslocavam-se para a região de Serpa onde 

trabalhavam de empreitada nas propriedades do grande lavrador alentejano João Maria Parreira Cortez. 

Afirma este que, no ano agrícola de 1882/83, «como a colheita de cereais indica ser um tanto abundante, 

os apressados têm feito crescer o preço das ceifas e em Tojosa as mulheres deixaram as ceifas das 

misturas, à Lobata vão poucas, à Fonte Nova hoje, 20 de Julho, só foram 3!. No Canhoto tenho algarvios 

e desejo que cheguem mais para sair destas dificuldades e demoras» (Senhores da Terra, pp. 68 nota 104 

e 301). 
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ainda à pesca e ao trabalho nas minas. Muitos, paulatinamente, foram-se instalando em 

Gibraltar
14

. Naquele país auferiam salários mais elevados e, tendo presente que «os 

generos alimenticios escasseiam e teem subido extraordinariamente de preço, mais se 

lhe torna necessario este recurso»
15

. 

Em Março de 1912 com alguma preocupação se constatava que era «espantoso e 

muito prejudicial a falta de gente para o amanho 

dos nossos campos. 

A leva de trabalhadores – homens e 

mulheres – para o Alemtejo tem sido grossa, alem 

dos que saem constantemente para o estrangeiro 

quer com as auctorisações devidas, quer 

atropelando quanto regulado está sobre 

emigração»
16

. Haverá ainda a acrescentar a 

emigração clandestina, quer por mar
17

, quer 

atravessando, em alguns locais, o rio Guadiana. 

Esta rarefacção de mão-de-obra rural tinha 

evidentes reflexos na subida dos salários. 

Encontramos igualmente trabalhadores 

algarvios na construção das estradas da região e na 

Mina de S. Domingos, abertas em 1859, assim 

como em outras regiões do país
18

. 

 Emigrava-se para a Argentina, para o Brasil, para os EUA, mas também para 

França
19

 e para Marrocos. Na procura de trabalho muitos eram os operários portugueses, 

                                                                                                                                               

13
 Acerca da presença de algarvios e da sua actividade económica em Espanha, ou melhor, na Andaluzia 

cf. COSTA, Renato, A Emigração de Algarvios Para Gibraltar e Sudoeste da Andaluzia (1834-1910), 

Estar Editora, Lda., Colecção «História da População», Lisboa, 2002, pp. 124-128. 
14

 Acerca da presença de algarvios e da sua actividade económica em Gibraltar ao longo do século XIX 

cf. COSTA, Renato, ob.cit., pp. 115-123. 
15

 ADF. Livro de Registo de Correspondência Expedida pelo Governador Civil, 1912-1918, «Ofício ao 

Secretário Geral do Ministério da Guerra», n.º 70, de 23/05/1917. 
16

 O Algarve, n.º 207, 10/03/1912, p. 2. Cerca de um ano decorrido voltava-se a afirmar: «A emigração é 

extraordinaria, como nunca foi, principalmente a clandestina. 

 Dos concelhos de Loulé e Albufeira tem-se ausentado muita gente valida para a Argentina e 

Brazil» (O Algarve, n.º 257, 23/02/1913, p. 2). 
17

 O Algarve, n.º 146, 08/01/1911, p. 2. 
18

 BASTOS, Cristiana, Os Montes do Nordeste Algarvio, 1993, pp. 41-45 e 99. 
19

 Com o despoletar da conflagração cresceram as dificuldades de procurar trabalho neste país, 

designadamente em Bayona, «onde um grande numero de estabelecimentos industriaes e comerciaes 

estão fechados...,». Em Orense, sobretudo desde Setembro de 1914, que tinham encerrado as minas e 

trabalhos diversos. Muitos eram indigentes que as autoridades espanholas enviam ao consulado português 
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designadamente algarvios, que debandavam esta última região então administrada pela 

França, porém, longe de constituir um lugar, onde pudessem encontrar um salário 

remunerador
20

. 

De Olhão, partiam em grande número marítimos para a América do Norte
21

, 

onde iam trabalhar na indústria da pesca do bacalhau
22

, assim como muitos 

trabalhadores rurais, por vezes, mais de 1000, para Espanha para os trabalhos de ceifa, 

ali permanecendo entre quarenta a quarenta e cinco dias
23

. 

Muitos foram os algarvios que jamais realizaram o percurso inverso. 

 A fuga para os centos urbanos caracterizou também o fenómeno migratório da 

população de Alportel
24

. No Inverno, os homens desta localidade debandavam as minas 

alentejanas e espanholas, enquanto no Verão, a corrente migratória dirigia-se para as 

                                                                                                                                               

de Orense para que «repatriando-os, evite que invoquem nas ruas a caridade publica, o que sucede 

especialmente com cegos, cancerosos e outros desgraçados que segundo consta vão a Santiago de 

Compostela consultar os medicos de tão afamado hospital, donde regressam na mesma, dando a 

impressão de falta de assistencia e competencia medica em Portugal o que se torna deprimente, 

n‟aquelle meio para o nosso pais». O cônsul aconselhava: «julgando assim que conviria que as 

auctoridades administrativas obviassem localmente estes e outros inconvenientes e fizessem constar aos 

que pretendam emigrar, que adquirem primeiro a segurança de terem trabalho no estrangeiro, a fim de 

evitarem decepções, maiores miserias e serem apenas um encargo para os Consulados que, soccorrendo-

os não lhes podem dar fim aos males» (ADF. Inventário do Governo Civil. Livro de Registo da 

Correspondência Recebida pelo Governo Civil, 1914-1916 (272A), «Circular do Ministério do Interior», 

7/8/1915. Este documento tem por base as informações transmitidas pelo cônsules daquelas cidades 

francesas). Também o cônsul de Portugal em Tuy, Espanha, participava que aumentara 

consideravelmente o número de portugueses indigentes que quase todos os dias imploravam socorro 

naquele consulado. A grave crise mundial reflectindo-se em toda a parte e não tendo poupado Portugal 

obrigava os trabalhadores rurais e artistas a emigrar em procura de trabalho. Contudo, sendo a situação 

em Espanha talvez pior do que em Portugal os trabalhadores portugueses caíam na maior miséria (ADF. 

Inventário do Governo Civil. Livro de Registo da Correspondência Recebida pelo Governo Civil, 1914-

1919 (385), «Circular do Ministério do Interior. Direcção Geral de Administração Politica e Civil», 

4/11/1915).  
20

 ADF. Inventário do Governo Civil. Livro de Registo da Correspondência Recebida pelo Governo Civil, 

1914-1916 (272A), «Ofício do Ministério do Interior», 27/7/1915. Consultar Anexo Documental. 
21

 ADF. Inventário do Governo Civil. Livro de Registo da Correspondência Recebida pelo Governo Civil, 

1914-1919 (385), «Documentos», 6 e 13/2/1915. Muitos outros marítimos, mas também de outras 

profissões solicitavam a concessão ou «vistos» de passaportes. 
22

 ADF. Inventário do Governo Civil. Livro de Registo da Correspondência Recebida pelo Governo Civil, 

1914-1919 (385), «Ofício do Administrador do Concelho de Olhão», 9/11/1915. 
23

 ADF. Inventário do Governo Civil, Livro de Registo da Correspondência Recebida pelo Governo Civil, 

1914-1919 (385), «Ofício do Administrador do Concelho de Olhão», 11/4/1916. Partiam de Olhão, de 

Loulé, de Alcoutim, de Castro Marim, de Faro, de Tavira para Espanha onde os salários eram mais 

remuneradores, principalmente, em 1917, quando os «generos alimenticios escasseiam e teem subido 

extraordinariamente de preço, mais se lhe torna necessario este recurso» (ADF. Livro de Registo da 

Correspondência Expedida pelo Governador Civil, 1912-1918, (391), «Ofício ao Secretário Geral do 

Ministério da Guerra», n.º 70, de 23/5/1917). 
24

 LOURO, Estanco, O Livro de Alportel, p. 129. 
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ceifas do Alentejo, para a extracção da cortiça nesta província, na Estremadura e na 

Beira
25

. 

Deparamos igualmente com alguns casos de trabalhadores isentos do serviço 

militar que desejavam partir para França para irem trabalhar em fábrica de munições
26

.  

Vários operários (cerca de 20) de distintas profissões de Portimão solicitaram 

conhecer o valor do salário pago em França, visto que estavam interessados a seguir 

para aquele país
27

. 

 

 

2. Vias de comunicação 

 As principais estradas algarvias eram ainda as herdadas da Monarquia. Raras 

eram as vias macadamizadas existentes na província. Os relatórios do governador civil 

publicados nos anos setenta do século XIX, muitos debates na Câmara dos Deputados e 

dos Pares
28

, a cargo de deputados algarvios e os periódicos da região então publicados 

fornecem-nos uma imagem de uma região com uma deplorável rede viária, isolando as 

populações e, consequentemente, dificultando a circulação daquelas e dos produtos
29

. A 

construção de boas estradas daria uma contribuição importante para a prosperidade da 

província
30

. 

 Decorridos alguns decénios, apesar de um amplo conjunto de trabalhos 

realizados, a situação pouco se alterara. A rede viária algarvia estruturava-se na nacional 

n.º 17, de Faro a Beja, ainda não concluída, e a estrada distrital de Vila Real de Santo 

                                                 

25
 LOURO, Estanco, O Livro de Alportel, p. 130 e MARQUES, A. H. de Oliveira, O Terceiro Governo de 

Afonso Costa, Lisboa, 1977, pp. 55 e 121. 
26

 ADF. Inventário do Governo Civil. Livro de Registo da Correspondência Recebida pelo Governo Civil, 

1914-1919 (385), «Ofício do Administrador do Concelho de Olhão», 21/9/1916. 
27

 ADF. Inventário do Governo Civil. Livro de Registo da Correspondência Recebida pelo Governo Civil, 

1914-1919 (385), «Ofício do Administrador do Concelho de Portimão», 7/11/1916. 
28

 Sobre a lastimável situação da rede viária do Algarve cf. o relatório apresentado pelo Par do Reino 

algarvio, José d‟Azevedo, in “Viação no Algarve”, O Algarve, n.º 79, 26/09/1909, p. 1. 
29

 O concelho de Aljezur, por exemplo, «com tantos elementos de riqueza e de vida, predomina a miseria 

e a ignorancia, e a sua população é dizimada pelas febres, porque vive no meio de pantanos que viciam a 

atmosphera, tornanado-a insalubre e mortifera» (Relatorio Apresentado Á JuntaGeral do Districto de 

Faro na Sessão Ordinaria de 1873 pelo Conselheiro Governador Civil José de Beires, Imprensa 

Litteraria, Coimbra, 1873, Doc. N.º 45, p. 3). 
30

 Sobre o estado das vias de comunicação da província em 1873 e 1877 consultar Relatorio Apresentado 

Á JuntaGeral do Districto de Faro na Sessão Ordinaria de 1873 pelo Conselheiro Governador Civil José 

de Beires, Doc. N.º 45, pp. 1-10 e Relatorio Apresentado Á JuntaGeral do Districto de Faro na Sessão 

Ordinaria de 1877 Com Documentos e Mappas Illustrativos pelo Conselheiro Governador Civil José de 

Beires, Typographia do Districto de Faro, Faro, 1877, Doc. N.º 15, pp. 79-84. 
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António a Sagres. O resto era, com poucas excepções, caminhos e veredas tortuosas 

apenas transitáveis por muares e asininos
31

. 

 Um inquérito realizado às estradas da província revelou a urgente necessidade de 

construção e conclusão de inúmeras vias, construção de acessos, de reparações e, de 

suma importância, a falta de verba para prosseguir trabalhos
32

. 

Durante a Grande Guerra, a construção de estradas na região parou 

completamente (Quadro n.º 9). Muitas encontravam-se em péssimo estado de 

conservação. 

 

Quadro n.º 9 
Estradas Construídas no Distrito de Faro 

(1915-1919) 

      Unidade: quilómetros 

Estradas 1915 1916 1917 1918 1919 

Nacionais 

Totais 

303,274 

885,995 

307,357 

905,769 

307,357 

910,155 

307,357 

910,215 

307,357 

910,215 
Fonte: Anuário Estatístico de Portugal, ano de 1919, p. 101, cit. in GIRÃO, 

Paulo, A Pneumónica no Algarve (1918), p. 133. 

 

Contudo, a principal via de comunicação da região era o caminho-de-ferro que 

terminava a Sotavento em Vila Real de Santo António e, no Barlavento, em Portimão. 

 Em Junho de 1917, afirmava-se convictamente que estava quase concluído o 

ramal do caminho de ferro de Portimão a Lagos
33

, estando já erguida a estação desta 

última localidade e as casas para habitação do pessoal e empregados
34

. Apenas, no ano 

de 1922, finalmente, terminaria, em Lagos. Era pelas suas linhas que transitavam as 

principais exportações e importações algarvias. 

 Em 1913, o Parlamento aprovava o projecto de construção de um ramal de 

caminho-de-ferro que ligaria a estação de Loulé, por Loulé até S. Brás de Alportel
35

. No 

                                                 

31
 LOURO, Estanco, O Livro de Alportel, p. 152. 

32
 ADF. Inventário do Governo Civil, Livro Copiador de Telegramas do Governo Civil, 1908-1915 (447), 

«Telegrama Urgente ao Governador Civil de Faro», 9/7/1914. O governador civil Francisco Lino 

Gameiro encontrava-se na altura em Lisboa. 
33

 Lei n. 460, de 24/09/1915 autorizava o Conselho de Administração dos Caminhos de Ferro do Estado a 

contrair um empréstimo de 500 contos à Caixa Geral de Depósitos e Instituições de Previdência, para 

destratar o empréstimo realizado pela Câmara Municipal de Lagos em 21 de Agosto de 1912. Consultar 

ainda Lei de 21 de Julho de 1912. 
34

 Ilustração Portugueza, n.º 589, 4/6/1917, pp. 453-454. 
35

 O Projecto de Lei fora apresentado pelo deputado Brito Camacho, na sessão de 4 de Julho de 1912. O 

projecto autorizava a Câmara Municipal de Lagos a lançar o imposto de 1% ad valorem sobre as 

mercadorias exportados pela delegação aduaneira lacobrigense. O referido imposto destinava-se 
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ano seguinte realizar-se-ia o estudo do traçado. O estalar da conflagração travaria o 

projecto que conheceria ampla movimentação de apoio à sua construção principalmente 

entre louletanos e alportalenses e que as «forças vivas» de ambos os concelhos 

considerariam essencial para o progresso económico. Figuras destacadas de Loulé e de 

S. Brás envolver-se-iam acesamente na defesa do projecto que se prolongaria por vários 

anos. A polémica evidenciou as relações entre o Estado – o poder central -, e as regiões 

periféricas. Empenharam-se ainda na defesa desta aspiração deputados e senadores do 

Algarve
36

. 

 Embora ainda não registando o intenso movimento turístico dos nossos dias, o 

Algarve e as suas praias, eram já relativamente frequentadas por espanhóis e por 

famílias algarvias e alentejanas com algum desafogo económico. Havia, porém, um 

obstáculo ao seu desenvolvimento: as vias de comunicação. Em finais de 1911, Carlos 

Calixto afirmava que «um automobilista que vá de Madrid a Granada, Málaga, Cadiz, 

Sevilha, e queira, depois de visitar essa região, tam cheia de beleza e de recordações 

históricas, entrar em Portugal para apreciar as encantadoras paisagens do nosso 

Algarve ou a riqueza do nosso Alentejo, não tem uma única estrada de que se possa 

servir. Porque, Sr. Presidente, essas duas províncias estão inteiramente isoladas do 

resto do país. Sim, Sr. Presidente, por mais estranho que isto pareça a alguns dos meus 

colegas nesta Câmara, é certo que o Alentejo não está ligado com a Estremadura e que 

o Algarve está separado do Alentejo!»
37

. 

Antes, durante e mesmo após o conflito, os jornais algarvios e as autoridades 

administrativas relatavam frequentemente diversos problemas que afectariam o serviço 

ferroviário na linha do Algarve, com os naturais prejuízos para os passageiros, para o 

                                                                                                                                               

igualmente a obras de saneamento (esgotos e abastecimento de águas), e de iluminação eléctrica. 

Afirmava Brito Camacho que a exportação pela alfândega de Lagos alcançava os 1500 contos de réis. 

Também Ezequiel de Campos, apoiado em elementos estatísticos, demonstrou a viabilidade económica 

do ramal (Diário da Câmara dos Deputados, Sessões de 6 e de 9/7/1912). Entre os motivos para a sua 

construção foram adiantados, o isolamento da cidade que, embora possuindo uma baía de inegável valor 

estratégico, poucas e más comunicações usufruía com Lisboa e o resto do país; a riqueza piscícola, 

agrícola e industrial e, finalmente, e premonitoriamente, Lagos seria «incontestavelmente, em breves 

anos, a grande estação do turismo e balnear do sul do país». No debate acalorado sobre este projecto de 

Lei interveio Afonso Costa que colocou muitas reservas à sua construção em termos financeiros (Diário 

da Câmara dos Deputados, Sessão de 4/7/1912). 
36

 LOURO, Estanco, O Livro de Alportel, p. 152-154. Em 29 de Abril de 1919, a Comissão Municipal de 

Alportel solicitava a influência do governador civil junto do Ministro dos Abastecimentos para que este 

mandasse incluir no número dos ramais do caminho-de-ferro que iriam ser construídos e concluídos com 

o produto de quinze mil contos que o governo iria contrair para a rede ferroviária do Estado o ramal de 

Loulé a S. Brás (ADF, Livro de Registo da Correspondência Recebida pelo Governo Civil, 1916-1919 

(304A), «Ofício da Câmara Municipal d‟Alportel», 29/4/1919). 
37

 Diário da Câmara dos Deputados, Sessão de 21/12/1911. 
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transporte de mercadorias, para os correios e para os serviços telegráficos. Todos estes 

serviços agravaram-se no decorrer da guerra. 

Um outro problema que afectaria o transporte por caminho-de-ferro seria a falta 

de carvão que levaria quer à suspensão do tráfego, quer à redução do movimento
38

. 

Outra importante via de comunicação de/e para o Algarve era o rio Guadiana, 

por onde transitavam em vapores pessoas e mercadorias para e de Mértola, daqui 

seguindo para Beja de onde tomavam o comboio para outros destinos. Contudo, a 

companhia que explorava este trajecto viu-se frequentemente compelida a paralisar o 

transporte por carência de combustível. Entre as matérias-primas haverá a sublinhar a 

pirite cúprica das minas de S. Domingos exportadas em navios desde o porto mineiro de 

Pomarão. 

 

 

3. As estruturas agrárias: 

a evolução da agricultura algarvia 

Ao contrário do Alentejo, a venda em hasta pública dos bens nacionais no século 

XIX no Algarve não constituiu uma classe de grandes proprietários. As courelas e 

fazendas aforadas permaneceram na posse dos camponeses que já as detinham. A 

parcelização que a região conheceu entronca no aforamento e no sub-aforamento. Cerca 

de 1841, Silva Lopes constatava que «a propriedade está mais repartida, graças ao 

systema dos aforamentos, que alli vogão bastante, e livres das usuras e fraudes... 

Alguns dos grandes morgados, que alli ha, tem sido aforados em grosso, e subaforados 

em courelas ou traços, de sorte que poucas pessoas ha que deixem de possuir hum 

pedaço de terra ou fazenda, ou huma casa em que morem. Restão ainda outros, que 

bem conviria se repartissem em foros, assim como alguns bens nacionaes: quanto mais 

cedo esta medida tiver logar, mais prosperará o paiz»
39

. 

Para um conhecimento da evolução das estruturas agrárias do Algarve escassos 

são os trabalhos que encontrámos. Entre 1873 e 1906, debruçaram-se sobre a agricultura 

                                                 

38
 “Caminhos de ferro do Sul e Sueste”, O Povo do Algarve, n.º 78, 22/02/1917, p. 1. 

39
 SILVA LOPES, João Baptista da, Corografia ou Memória Económica, Estatística e Topográfica do 

Reino do Algarve, [1841], 1.º vol., Algarve em Foco Editora, 1988, p. 33. Sobre a situação da venda dos 

bens nacionais em 1840 consultar  SILVA LOPES, João Baptista da, Corografia ou Memória Económica, 

Estatística e Topográfica do Reino do Algarve, [1841], 2.º vol., Quadro n.º 33, Algarve em Foco Editora, 

1988. 
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algarvia autores como Gerard A. Péry
40

, o então governador civil, José de Beires
41

, o 

agrónomo Alexandre de Sousa Figueiredo. Este afirmava que, desde 1875, um ano de 

crise agrícola devido à seca
42

, que se trabalhava na drenagem e cultura dos pântanos de 

Castro Marim, junto ao rio Guadiana. Tinham-se constituído cinco grandes 

propriedades com um total de 700 hectares que pertenciam à Sociedades Geral Agrícola 

e Financeira de Portugal. Naquelas explorações as «lavouras são feitas a vapor, pelo 

systema mais moderno, que fui o primeiro a introduzir em Portugal. As ceifas e 

debulhas são feitas á machina. Toda a mobilia agraria é da mais moderna e a mais 

perfeita que se conhece»
43

. O Algarve terá sido uma das primeiras regiões do país que 

conheceu a mecanização agrícola
44

.  Para além dos estudos mencionados, haverá que 

referir ainda J Ferreira Moutinho e Felix Filippe
45

. Todos eles dissecaram este sector 

económico, evidenciando os aspectos do seu atraso, mas mostrando também outros de 

desenvolvimento, sobretudo a partir dos anos setenta de século XIX. 

 Ainda mais próximo da época em estudo, deparamos com o mais importante 

trabalho sobre a economia algarvia, no caso em apreço, sobre aspectos da sua 

                                                 

40
 PERY, Geraldo A., “Relatório Geral da Sociedade Agrícola do Distrito de Faro (1873)”, Algharb, 

Estudos Regionais, Boletim da Comissão de Coordenação da Região do Algarve, n.º 7-8, 1988, p. 80. 

Aquela sociedade foi instalada em 1872. Em 2 de Maio de 1873, afirmava-se que «Quasi todas as terras 

cultivaveis do Algarve acham-se já plantadas de figueiras, e até pelas encostas e cumes das serras e 

montes out‟rora agrestes e incultos, vão-se estendendo novos figueiraes que promettem no futuro uma 

abundantissima colheita». A este surto de figueirais não seriam certamente estranha a sua grande procura 

por mercados exteriores, designadamente o inglês (Resoluções e Consultas da JuntaGeral do Districto de 

Faro na Sessão Ordinaria de 1873, Imprensa Litteraria, Coimbra, 1874, pp. 43-44). 

Materiais Para a História da Questão Agrária em Portugal – Séc. XIX e XX, Selecção, prefácio e notas 

de Manuel Villaverde Cabral, Editorial Inova, Colecção Civilização Portuguesa, n.º 19, Porto, s/d, p. 276. 

Para o estudo da agricultura no Algarve oitocentista cf. RADICH, Maria Carlos, O Algarve Agrícola. 

Notícias Oitocentistas, Centro de Estudos de História Contemporânea Portuguesa, Lisboa, 2007, pp. 7-16. 
41

 Relatorio Apresentado Á Junta Geral do Districto de Faro na Sessão Ordinaria de 1873 pelo 

Conselheiro Governador Civil José de Beires, Imprensa Litteraria, Coimbra, 1873, pp. 37-39 e 

Resoluções e Consultas da JuntaGeral do Districto de Faro na Sessão Ordinaria de 1873, p. 42. O 

Relatório do governador civil de Faro de 1873 era límpido ao sublinhar que «Os estrumes empregados 

são quasi insufficientes em todos os concelhos do Algarve, e os adubos chimicos são tambem quasi 

inteiramente desconhecidos,...». E acrescentava que se « empregam os dos animaes, lixos das ruas e em 

alguns concelhos, como Lagos e Tavira, os dos despojos de peixe, e teem reconhecido pela pratica, que 

seriam estes preferiveis se fossem feitos em maior escala» (Relatorio Apresentado Á Junta Geral do 

Districto de Faro na Sessão Ordinaria de 1873 pelo Conselheiro Governador Civil José de Beires, 

Imprensa Litteraria, Coimbra, 1873, p. 47). 
42

 MOUTINHO, J. Ferreira, O Algarve e a Fundação Patriótica de Uma Colónia Industrial e Agrícola, 

Porto, 1890, pp. 160-161. 
43

 MOUTINHO, J. Ferreira, O Algarve e a Fundação Patriótica de Uma Colónia Industrial e Agrícola, 

Porto,1890, p, 54 e RADICH, Maria Carlos, Agronomia no Portugal Oitocentista. Uma Discreta 

Desordem, pp. 18 e 21. 
44

 Entretanto, aquela sociedade iria à falência. Os seus bens foram vendidos em hasta pública pelo credor, 

o Banco de Portugal. Da venda resultou três grandes propriedades de 288, 108 e 47 hectares, e mais uma 

de menor dimensão, 10 hectares, adquiridas por membros do «terciário» do Algarve e de Lisboa 

(CAVACO, Carminda, O Algarve Oriental, vol. 1, p. 130). 
45

 FILIPPE, Felix,  Breve Estudo Sobre a Serra Leste do Algarve, 1906, p. 7. 
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agricultura, elaborado pelo especialista nestas questões, o tavirense Tomás Cabreira, 

adiante mais largamente mencionado. 

 

 

3.1. A questão da propriedade 

A estrutura fundiária do Algarve era dominada predominantemente pela pequena 

e média propriedade
46

, evidenciando, porém, fortes contrastes concelhios
47

. 

As terras/propriedades eram dispersas, «a dispersão dos campos, a forma como 

as terras estavam espalhadas em lugares distantes e isolados uns dos outros, dão a 

ilusão de que a propriedade não é uma unidade. A seara de trigo, o sítio das oliveiras, 

os locais de vegetação, onde predominam o sobreiro e a azinheira, aparecem na 

paisagem como se fossem peças soltas»
48

. 

Em 1900, a superfície média das propriedades rurais do Algarve variava entre 

«Mais de 1,50 e menos de 3 ha»
49

. 

 Em 1912, no concelho de Alcoutim, não era referido nenhum contribuinte com 

um rendimento colectável superior a 2000$00, mas três no de Castro Marim, cinco no 

de Vila Real de Santo António e seis no de Tavira; também as frequências da classe 

superior a 500$00 eram inferiores (4, 36, 31 e 90, respectivamente)
50

 (Quadro n.º 10). 

 

Quadro n.º 10 

Número de Proprietários Rústicos Segundo os Rendimentos Colectáveis 

Alcoutim Castro Marim Tavira Vila Real 

N.º RC N.º RC N.º RC N.º RC 

3.418 53$00 2.957 69$00 5.082 210$00 970 31$00 
Fonte: CAVACO, Carminda, O Algarve Oriental, vol. 1, p. 1265. 

                                                 

46
 Em 1890, Joaquim Ferreira Moutinho afirmava que no Algarve a «propriedade está muito dividida, e 

as vastas propriedades que existem arrendam-se ordinariamente por pequenas parcellas» (MOUTINHO, 

J. F., O Algarve e a Fundação Patriótica de Uma Colónia Industrial e Agrícola, p. 42). Sobre a 

propriedade rústica do Algarve consultar o importante estudo pertence a T. Cabreira, O Algarve 

Económico, pp. 51-67.  MARQUES, Oliveira, História da 1ª República Portuguesa, p. 87. 
47

 Estanco Louro afirmava que, em Alportel, a propriedade encontrava-se muito dividida, pulverizada 

mesmo, consequência de partilhas. Para viver desafogado, o lavrador de Alportel, precisaria de possuir, 

pelo menos, 1 hectare de terreno por cada pessoa de família, cultivando ele próprio e a família essa terra 

(LOURO, Estanco, O Livro de Alportel, pp. 134 e 180). Consultar ainda, FEIO, Mariano, Le Bas Alentejo 

et l'Algarve, Instituto Nacional de Investigação Científica, Évora, 1983, pp. 93-195 e CAVACO, 

Carminda, O Algarve Oriental. As Vilas, O Campo e o Mar, Gabinete de Planeamento da Região do 

Algarve, Faro, 1976, vol. 1, pp. 125-134. 
48

 COSTA, Renato, A Emigração de Algarvios Para Gibraltar e Sudoeste da Andaluzia (1834-1910), 

Estar Editora, Lda., Colecção «História da População», Lisboa, 2002. 
49

 MARQUES, Oliveira (Dir.), História da Primeira República Portuguesa, p. 52. 
50

 CABREIRA, Tomás, O Algarve Económico, 1918, pp. 55-57 e CAVACO, Carminda, O Algarve 

Oriental, vol. 1, p. 126. 
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Embora os critérios coligidos por Tomás Cabreira não correspondam aos de 

Péry, podemos, porém, constatar que a superfície média baixou, fenómenos que se 

explica pelo continuado parcelamento da propriedade em consequência de uma maior 

procura de terras, mas igualmente devido ao arrendamento, prática muito espalhada na 

região, e às partilhas (Quadros n.º 11, 12, 13 e 14). Contudo, «embora o Algarve, a 

propriedade esteja bastante dividida, ainda assim a superfície media dos seus predios 

rusticos apenas é excedida nos distritos do Alemtejo, regiões dos grandes latifundios, e 

nos de Lisboa e Santarém, onde tambem ha grandes propriedades»
51

. 

Em relação aos valores por hectare, apenas quatro distritos, «Braga, Lisboa, 

Porto e Viana do Castelo» tinham valores superiores ao Algarve
52

. Quanto ao 

rendimento por superfícies iguais, era maior para a pequena propriedade do que para a 

grande, «influindo tambem no valor do rendimento, como é natural, a naturesa do 

terreno e o modo de exploração do prédio agricola»
53

. 

 

 

Quadro n.º 11 

Proprietários Rústicos no Distrito de Faro em 1910 

(Cálculo de Tomás Cabreira) 

Distrito 

 

Nº de 

proprietários 

% sobre a 

população agrícola 

% sobre a população 

total 

(Censo de 1911) 

Faro 62 160 37,6 22,5 

Total 1 360 288 39,5 24,5 
Fonte: CABREIRA, Tomás,  A Política Agrícola Nacional, Coimbra, 1920, p. 68. 

 

Quadro n.º 12 
Proprietários Rústicos Contribuintes no Distrito de Faro em 1910 

(Cálculo de Tomás Cabreira) 

Distrito 

 

Nº de 

proprietários 

% sobre a 

população agrícola 

% sobre a população 

total 

(Censo de 1911) 

Faro 27 109 16,4 9,9 

Total 524 874 16,5 9,5 
Fonte: Estatística Agrícola.Resumos Estatísticos, fasc. IV, Lisboa, 1914, cit. in  

MARQUES, Oliveira (Dir.), História da Primeira República Portuguesa, p. 57. 

 

                                                 

51
 CABREIRA, Tomás, O Algarve Económico, 1918, p. 54. 

52
 CABREIRA, Tomás, O Algarve Económico, p. 55. 

53
 CABREIRA, Tomás, O Algarve Económico, p. 59. 
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Quadro n.º 13 

Número de prédios rústicos 

(1890-1915) 

   1910  

Distrito 1890 1898 
 

N.º 

% sobre o 

número de 

proprietários 

contribuintes 

% sobre o 

número de 

proprietários 

totais 

1915 

 

Faro 220.196 224.823 277.725 10,2 4,5 283.021 
Continente 5.446.919 - 10.533.115 20,1 7,7 - 
Fonte: Estatística Agrícola. Resumos Estatísticos, fasc. IV, Lisboa, 1914, cit. in  MARQUES, Oliveira 

(Dir.), História da Primeira República Portuguesa, p. 60 e CARQUEJA, Bento, O Futuro de Portugal, 

p. 247. 

 

Quadro n.º 14 

Superfície Média dos Prédios Rústicos 

(hectares) 

Distrito 1890 1910 1931 

Faro 1,093 0,867 1,8024 

Continente 0,928 0,481 0,810 
Fonte: Estatística Agrícola. Resumos Estatísticos, fasc. IV, 

Lisboa, 1914; BASTOS, E. A. Lima, Inquérito Económico-

Agrícola, vol. IV, Lisboa, 1936, cit. in  MARQUES, 

Oliveira (Dir.),  História da Primeira República 

Portuguesa, p. 87. 

 

 No Algarve, apesar de comummente se considerar uma região de pequena e 

média propriedade, existem «fortes contrastes das malhas fundiárias»
54

. A grande 

propriedade e mesmo o latifúndio, também tinham assentado arraiais. 

 

Quadro n.º 15 

Grandes Propriedades no Concelho de Tavira 

    Unidade: hectares 

Quinta de Baixo - Luz de Tavira 

Quinta de Cima 
99,7 

1.576 oliveiras 
Cacela 

Torrinha 119 oliveiras “ 

Aroeira 276 oliveiras “ 

Quinta da Manta Rota - - 

                                                 

54
 CAVACO, Carminda, O Algarve Oriental. As Vilas, O Campo e o Mar, Vol. 1, Gabinete de 

Planeamento da Região do Algarve, Faro, 1976, p. 125 e MARQUES, Oliveira, História da 1ª República 

Portuguesa, pp. 64 e 65 e Carminda Cavaco, Ob. cit., p. 96, nota 116. Entre as propriedades de dimensão 

já razoável temos a quinta da Campina, perto de Faro, 71 hectares, constituída por compra de diversos 

terrenos, em 1879, pelo agrónomo Alexandre de Sousa Figueiredo (Figueiredo, Alexandre de Sousa, 

Memoria Descriptiva da Fundação e Exploração da Quinta da Campina, Typographia Minerva, Faro, 

1883). 
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Quinta do Secretário - - 

Morgado do Arroio - - 

Asseca - - 

Fonte Salgada - - 

Quinta dos Pássaros - - 

Lezíria - - 

Quinta de Cacela 700 oliveiras Cacela 

Quinta do Pinheiro 52 - 

Fazenda Nova da Asseca 99,5 - 
Fonte: CAVACO, Carminda, O Algarve Oriental. As Vilas, O Campo e o 

Mar, Vol. 1, Gabinete de Planeamento da Região do Algarve, Faro, 1976, pp. 

96, nota 116, 97, nota 127 e 100. Sobre herdades no concelho de Alcoutim, 

consultar p. 133. 

  

 Se passarmos do estudo das explorações propriamente ditas, à muitipredialidade, 

não circunscritas a um concelho, mas na sua dimensão multiconcelhia e até 

multidistrital aparecer-nos-ão enormes massas de terrenos, muitos de grandes 

dimensões, concentradas em algumas centenas de proprietários algarvios. 

Nas fontes consultadas encontro-se referências esparsas, mas concretas, a 

morgados e a grandes propriedades na província. Muitas pertenciam a abastados 

proprietários que usufruíam de elevadíssimos rendimentos.  

 Mesmo sem conduzirmos mais profundamente a nossa pesquisa, detectou-se um 

conjunto de propriedades que, embora desconhecendo a sua dimensão, seriam 

certamente explorações de dimensão considerável
55

. Tendo por base a Estatística 

Agrícola de 1910, a região possuía 378 grandes propriedades e 31 latifúndios. 

Entre muitos outros proprietários podemos sublinhar Joaquim Lobo de Miranda 

(Figueira da Foz, 17/9/1845 – Lagos, 6/9/1940), grande proprietário de Lagos
56

; José de 

Sousa Marreiros Cintra (Vila do Bispo, 6/4/1849 – Lagos, 18/5/1919)
57

; Frederico da 

Paz Mendes, Visconde da Rocha de Portimão (Alvor, 17/1/1837 - Portimão, 

15/4/1920)
58

, ao qual pertencia o Morgado da Torre, nas redondezas de Portimão e 

Francisco Manuel Pereira Caldas, Visconde de Silves (Monção, 8/12/1842 - Lisboa, 

13/5/1915), proprietário da quinta e convento de Matamouros para além de grande 

industrial da cortiça
59

. 

                                                 

55
 Utilizámos para caracterizar a divisão das propriedades quanto às dimensões o seguinte critério: 

pequeníssima, até 2, 38 hectares; pequena, de 2,38 a 6; média, de 6 a 60; grande, de 60 a 240 e latifúndio 

mais de 240 hectares. 
56

 SILVA, Titulares do Liberalismo do Algarve, p. 262. 
57

 SILVA, Titulares do Liberalismo do Algarve, p. 270. 
58

 SILVA, Titulares do Liberalismo do Algarve, p. 344. 
59

 SILVA, Titulares do Liberalismo do Algarve, p. 386. 
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Quadro n.º 16 

A Grande Propriedade e o Latifúndio no Algarve 

Proprietário Nome das explorações Concelhos 

Pedro P. Mascarenhas Júdice 

Bemparece 

Sesmarias 

Palmeiras 

 

Vale de Rabelho 

Lagoa 

Concelho de Estombar, Lagos 

Sítio dos Montes Raposos, freguesia de 

Pêra, Silves 

Sítio do Rabelho, freguesia da Guia, 

Albufeira 

Dr. Patrício Eugénio Mascarenhas 

Júdice (irmão do anterior) 
Poço Fundo Freguesia de Silves 

Manuel Teixeira Gomes 

Herdade do Gramacho 

Quinta da Boa Vista 

Quinta de Alvor 

Herdade dos Pegos 

Verdes 

Quinta dos Três Bicos 

 

Quinta do Boião 

Concelho de Lagoa 

Concelho de Lagoa 

Marachique, concelho de Portimão 

Freguesia da Figueira, conc. de Portimão 
 

Perto da praia do Vau, conc. de 

Portimão 

Perto da praia do Vau, conc. de 

Portimão 

Conde de Azambuja 
Quinta do Morgado 

«Quinta de Quarteira» 

Quarteira 

José da Costa Mealha, rendeiro a longo 

prazo 

- Reguengo - 

- Ludo Faro 

- Lameira Silves 

- Tapada - 

- Torrejão - 

- Lontreira Budens 

José Maria Eugénio de Almeida Reguengo de Alvor Portimão 

“ Ares e Boina “ 

Visconde de Lagos Morgado da Vala - 

Fonte: MOUTINHO, Joaquim Ferreira, O Algarve e a Fundação Patriótica de Uma Colónia Industrial e 

Agrícola, Porto, 1890, p. 179; O Algarve, n.º 62, 30/03/1909, p. 3; MIRANDA, “Memoria do sr. Visconde de 

Miranda, proprietario-agricultor em Lagos, apresentada ao Congresso Nacional de Lisboa”, Lagos, 20 de 

Dezembro de 1909, O Algarve, n.º 118, 26/6/1910; JÚDICE, Pedro P. Mascarenhas, O Míldio no Algarve, 

Separata do Boletim da Associação Central da Agricultura Portuguesa, Lisboa, 1916 e MARQUES, Maria da 

Graça Maia, “O mundo rural na Obra de Manuel Teixeira Gomes (1860-1941”, 10.º Congresso do Algarve, 

16 e 17 Abril de 1999, Hotel Alvor Praia-Portimão, Racal Club, 1999, 120 e RADICH, Maria Carlos, O 

Algarve Agrícola. Notícias Oitocentistas, Lisboa, 2007, p. 43. 

 

Um dos grandes capitalistas da Regeneração, José Maria Eugénia de Almeida, 

dispunha de uma avultada fortuna pessoal e de diversificados activos «do Minho ao 

Algarve»,
60

 abrangendo «interesses agrários, comerciais, finançeiros e industriais»
61

. 

Nesta província esteve relacionado com o comércio agrícola (figos, amêndoa e 

                                                 

60
 REIS, Jaime, “José Maria Eugénio de Almeida, um capitalista da Regeneração”, O Atraso Económico 

Português em Perspectiva Histórica: Estudos sobre a Economia Portuguesa na Segunda Metade do 

Século XIX – 1850-1930, Imprensa Nacional Casa da Moeda, «Colecção Análise Social», Lisboa, 1992, 

p. 203. 
61

 REIS, Jaime, “José Maria Eugénio de Almeida, um capitalista da Regeneração”, O Atraso Económico 

Português em Perspectiva Histórica, p. 203. 
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cortiça)
62

, adquiriu e ampliou bens fundiários
63

 – em 1847, em hasta pública
64

, comprou 

o Reguengo de Alvor
65

. Nas proximidades de Portimão, os seus bens atingiriam uma 

extraordinária superfície de 4.000 hecteres, perfazendo os seus bens de raiz na 

província, em 1872, 6,3%, do valor fortuna total
66

. Entre 1866 e 1871, a rendibilidade 

das suas propriedades no Algarve, variou entre 3,5% e 4,5%, sobre o capital investido
67

. 

Acabaria por arrendar o Reguengo, a partir de 1857, a António Joaquim da Silva 

Negrão
68

. Este pode ser apontado como um dos casos, entre outros, mais elucidativo do 

desenvolvimento do capitalismo agrário no Algarve. 

 A questão da propriedade no Algarve é ainda mais complexa. Escassos foram os 

autores que mencionaram os extensos terrenos pertencentes às Câmaras Municipais – 

baldios e terras comunitárias -, às Misericórdias e às Igrejas. Estas últimas instituições 

aforavam terras e moradias a enfiteutas, evidenciando ainda resquícios de uma 

economia de Antigo Regime. 

 As igrejas mais ricas, como era o caso, por exemplo, da N. S. da Piedade, em 

Loulé, funcionavam como credoras a quem se pagava juros do capital emprestado
69

.

                                                 

62
 REIS, Jaime, “José Maria Eugénio de Almeida, um capitalista da Regeneração”, O Atraso Económico 

Português em Perspectiva Histórica, pp. 199-200. 
63

 REIS, Jaime, “José Maria Eugénio de Almeida, um capitalista da Regeneração”, O Atraso Económico 

Português em Perspectiva Histórica, p. 203 e 206. 
64

 REIS, Jaime, “José Maria Eugénio de Almeida, um capitalista da Regeneração”, O Atraso Económico 

Português em Perspectiva Histórica, p. 219. 
65

 REIS, Jaime, “José Maria Eugénio de Almeida, um capitalista da Regeneração”, O Atraso Económico 

Português em Perspectiva Histórica, p. 210. 
66

 REIS, Jaime, “José Maria Eugénio de Almeida, um capitalista da Regeneração”, O Atraso Económico 

Português em Perspectiva Histórica, p. 216. 
67

 REIS, Jaime, “José Maria Eugénio de Almeida, um capitalista da Regeneração”, O Atraso Económico 

Português em Perspectiva Histórica, p. 208. Acerca dos melhoramentos realizados, produção e formas de 

arrendamento cf. pp. 218-222. 
68

 REIS, Jaime, “José Maria Eugénio de Almeida, um capitalista da Regeneração”, O Atraso Económico 

Português em Perspectiva Histórica, p. 222. 
69

 AHML. Fundo: Administrador do Concelho de Loulé, Registo de Inventário e Relação das Instituições 

Religiosas e dos Eclesiásticos Existentes no Concelho, Arrolamento das Igrejas, 1910. 

 «Antigamente havia confrarias e varias instituições, que emprestavam dinheiro ao agricultor 

levando-lhe um juro fabuloso entre 8, 30 e 55 p. c., pagos a dinheiro ou trigo. 

 Algumas d‟estas confrarias cediam o capital ao juro de 5 p. c. ficando o lavrador obrigado a 

satisfazer o emprestimo em productos da sua exploração, logo depois de os colher, mas por preço 

inferior ao dos mercados, isto é, pagava novo juro ao saldar o seu debito, que certamente não seria 

inferior ao primeiro» (FILIPPE, Felix, Breve Estudo Sobre a Serra Leste do Alga06, p. 25). 



 

 

 

 

 

 

Quadro n.º 17 

Divisão dos Prédios Rústicos em 1910 

(Superfície dos prédios (hectares) 

 

Distrito 

Conhecimentos 

Rústicos 

Nº 

0,12 

a 

0,24 

0,24 

a 

0,36 

0,36 

a 

0,60 

0,60 

a 

1,20 

1,20 

a 

2,40 

2,40 

a 

3,60 

3,60 

a 

6,00 

6,00 

a 

12,00 

12,00 

a 

24,01 

24,01 

a 

36,01 

36,01 

a 

60,02 

60,02 

a 

120,05 

120,05 

a 

240,10 

240,10 

a 

360,14 

360,14 

a 

600,24 

600,24 

ou 

mais 

Faro 49 289 2 726 4 081 6 667 9 682 9 022 5 529 4 791 4 153 2 080 657 472 272 106 19 9 3 

Continente 954 317 117 113 99 399 130 168 177 256 154 841 78 118 76 418 64 004 31 650 10 146 7 401 4 841 1 919 541 302 200 

Fonte: Estatística Agrícola. Resumos Estatísticos, fasc. IV, Lisboa, 1914, cit. in  MARQUES, Oliveira (Dir.), História da Primeira República Portuguesa, pp. 64 e 65.
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Gráfico n.º 2 

    Fonte: Quadro n.º 17. 

 

 

3.2. A população rural 

 Debrucemo-nos sobre aqueles que labutavam nas inúmeras explorações 

agrícolas que emolduravam a região. Os dados não deixam dúvidas. O desenvolvimento 

agrícola do Algarve conduziria àquilo que poderíamos denominar de ruralização, 

consubstanciada no crescimento entre 1864 e 1911, do mundo rural, com especial 

incidência nos concelhos de Loulé, Silves, Faro e Tavira, e o decréscimo da população 

urbana
70

. Entre 1890 e 1911, a população agrícola aumentou 14, 5% (Quadros n.º 18 e 

19). 

 

 

 

 

                                                 

70
 Um centro urbano definia-se como «A capital de distrito e a localidade qualquer que fosse a sua 

categoria legal (cidade, vila, etc) que, na área demarcada pela câmara municipal respectiva contasse 

10… ou mais habitantes» (SILVA, F. Marques, O Povoamento da Metrópole Observado Através dos 

Censos, Centros de Estudos Demográficos, Lisboa, 19170, pp. 112-124, cit. in GIRÃO, Paulo, A 

Pneumónica no Algarve, nota 103, p. 147). 
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Quadro n.º 18 
População Empregue na Agricultura 

(1890 e 1911) 

Concelhos 1890 1910 

Albufeira 

Alcoutim 

Aljezur 

Castro Marim 

Faro 

Lagoa 

Lagos 

Loulé 

Monchique 

Olhão 

Silves 

Tavira 

Vila do Bispo 

V. N. de Portimão 

V. R. S. A. 

6.471 

6.231 

3.543 

6.067 

16.616 

6.983 

6.666 

29.289 

8.275 

8.446 

18.320 

15.411 

3.095 

5.808 

3.158 

8.531 

6.772 

4.494 

5.910 

20.165 

7.433 

7.995 

31.127 

9.884 

10.166 

21.324 

16.563 

3.073 

7.247 

4.614 

Total 144. 379 166.298 
Fonte: Censo da População do Reino de Portugal 

- 1890, Imprensa Nacional, 1900, p. 12, Censo da 

População do Reino de Portugal - 1911, Imprensa 

Nacional, 1913, pp. 82-93   e COSTA, Renato, A 

Emigração de Algarvios para Gibraltar e Sudoeste 

da Andaluzia (1834-1910), p. 39. 

 

Quadro n.º 19 

Percentagem da População Urbana e Rural do Algarve 

(1864-1900) 

 1864 1878 1890 1900 

População urbana 

População rural 

47,0 

53,0 

46,2 

53,8 

46,4 

53,6 

45,9 

53,1 
Fonte: Anuário Estatístico de Portugal, ano de 1900 e COSTA, 

Renato, A Emigração de Algarvios para Gibraltar e Sudoeste da 

Andaluzia (1834-1910), Estar, Colecção «História da 

População», Lisboa, 2002, p. 38. 

 

 O concelho de Loulé foi aquele que registaria uma regressão demográfica mais 

intensa que atingiria profundamente o centro urbano, enquanto as freguesias rurais 

conheceram um acréscimo demográfico. Este fenómeno encontra as suas causas na crise 

do final do século XIX e princípios do século XX que atingiu com particular 

intensidade aquele concelho. 

 A crise de 1900-1905 foi o resultado de maus anos agrícolas devido a Invernos 

rigorosos. A exportação de frutos secos e de cortiça foi afectada, assim como os vinhos 

e a aguardente. Ocorreram falências, diminuiu o poder de compra, atingindo o comércio 
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local. Alguns recorreram à habitual emigração, outros ao suicídio, aumentou a 

criminalidade contra a propriedade e a revolta contra os cobradores de impostos
71

. Em 

Maio de 1904, o povo de Loulé revoltar-se-ia contra o imposto do «Real d‟Água»
72

. Em 

1908, a crise persistia, tendo chegado à Câmara dos Deputados, pelas vozes de Joaquim 

Telo e Macedo Ortigão
73

. O primeiro chamava a atenção do governo «para a crise que 

actualmente atravessam os povos da província do Algarve por motivo da estiagem 

prolongada que ali destruiu as sementeiras temporãs e impediu a lavra das serôdias». 

Solicitava «a abertura de trabalhos publicos», um expediente muito habitual, nestes 

tempos, como no futuro. 

 Também o Algarve fora assolado pela crise vinícola, tendo aumentado os stocks, 

devido à importação de vinhos de outras áreas do país e, consequentemente, decrescido 

os preços
74

. Mas, não apenas, o vinho atravessava dificuldade, também as produções de 

figo, alfarroba, amêndoa, cereais e azeite, assim como não escapava a produção de sal
75

. 

Ludovico de Menezes transmite-nos a ideia de um Algarve de proprietários e de 

ausência do proletariado agrícola. Na sua análise os grupos sociais nos campos 

meridionais eram constituídos pelo «patriciado agrícola», ou os «ricos», a burguesia 

agrícola ou os «remediados», definidos ainda como os «médios lavradores» e, 

finalmente, aquilo que denomina de «proletariado agrícola» ou os «pobres», 

constituindo o numeroso contingente dos «pequenos lavradores» ou os «lavradores 

pobres». Este pequeno lavrador que variaria consoante os concelhos da província 

caracterizava-se, de uma forma geral, por possuírem uma casa e uma courela, comprada 

ou herdada, trazida em «arrendamento as terras na sua totalidade ou parcelarmente em 

botelhões», explorando-as com intenso suor, nem sempre delas retirando o rendimento 

suficiente para um quotidiano desafogado. Eram estes os lavradores que mais 

necessitavam de crédito agrícola. 

                                                 

71
 ANICA, Aurízia, As Mulheres, A Violência e a Justiça no Algarve de Oitocentos, Edições Colibri, 

Lisboa, 2005, pp. 108, 199 e 128-129 e MARTINS, Isilda, Loulé no Século XX. 1 - Da Decadência da 

Monarquia à Implantação da República, Edições Colibri/Câmara Municipal de Loulé, «Colecção 

Millennium», n.º 1, Loulé, 2002, pp. 262-280. 
72

 FREITAS, Pedro de, Quadros de Loulé Antigo, pp. 137-139. 
73

 Diário da Câmara dos Deputados, Sessões de 20/05/1908 e 02/06/1908, respectivamente. 
74

 O Algarve, n.º 10, 31/05/1908, p. 1 e n.º 11, 07/06/1908, p. 1. 
75

 “Medonha crise“, O Algarve, n.º 17, 19/07/1908, p. 1. 
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A análise daquele estudioso pouca visibilidade confere ao proletariado agrícola 

que, percentualmente, seria mais diminuto do que comparado com outras regiões do 

país
76

. 

 

 

3.3. As formas de exploração da terra: 

a quinta, a horta e o casal 

No Algarve os modos de exploração da terra assentava predominantemente na 

quinta, na horta e no casal
77

, que tinham de enfrentar a crónica a falta de água
78

. De 

facto, a rega era insuficiente e realizada por meios rústicos, à excepção onde brotava 

com abundância. Um caso paradigmático deparamos, em 1883, na Quinta da Campina, 

perto de Faro
79

. 

Um dos sistemas mais utilizados no Algarve era o dry-farmer. Consistia este 

«em repetidas lavouras temporãs, mais ou menos fundas, que permittem a preparação 

pela exposição ao Sol das camadas de terras mais infecundas, abrem e pulverisam 

estas terras, tornando-as aptas a receberem as chuvas e conserval-as em humidade 

mais permanente durante o desenvolvimento da planta».
80

  

As formas de exploração tinham cambiantes consoante os concelhos. Para além 

da exploração directa, havia o «pernicioso» sistema de arrendamento – com rendeiro e, 

por vezes, com feitor -, e, ainda a parceria agrícola (metade, dois terços, um sexto, 

quatro quintos), parçaria pecuária e dação parcial
81

. 

Para a zona do Algoz, a propriedade encontrava-se muito dividida e era 

cultivada pelo próprio proprietário, auxiliado pela mulher
82

. 

                                                 

76
 MENEZES, Ludovico, “Credito Agrícola, VII, Província do Algarve, n.º 220, 02/02/1913, p. 2 e 

“Interesses do Algarve”, Província do Algarve, n.º 170, 17/02/1912, p. 1.  
77

 CABREIRA, T., O Algarve Económico, pp. 60-62. 
78

 CABREIRA, T., O Algarve Económico, p. 60. Sobre a questão da água ver ainda OLIVEIRA, A., 

Monografia de S. Bartolomeu de Messines, 1909, pp. 94 e 95; OLIVEIRA, A., Monografia de Estombar, 

1911, pp. 120-121; OLIVEIRA, A., Monografia da Luz de Tavira, 1913, p. 124 e FORTES, Mario Paes 

da Cunha, Primicias Agricolas e Plantas Subtropicaes no Algarve, 1915, p. 10. 
79

 Figueiredo, Alexandre de Sousa, Memoria Descriptiva da Fundação e Exploração da Quinta da 

Campina, Typographia Minerva, Faro, 1883, p. 8. 
80

 MASCARENHAS, L., Indústrias do Algarve, p. 21 e CABREIRA, Tomás, O Algarve Económico, 

1918, pp. 66-67.  
81

 Para maior desenvolvimento consultar LOURO, Estanco, O Livro de Alportel, p. 141. Afirmava T. 

Cabreira que a exploração nas meias, era «um quarto do fructos e azeite para o caseiro e quatro quintos 

para o proprietário» (CABREIRA, T., ob. cit., p. 60). 
82

 OLIVEIRA, A., Monografia de Algoz, 1905, p. 93. 
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A qualidade do solo, o crescimento populacional e o parcelamento, no caso de 

Alportel, tinha conduzido ao êxodo rural e à vaga de emigração que se registaria antes 

de o eclodir da Grande Guerra
83

. 

 Em 1910, constatamos uma agricultura com um relativamente elevado número 

de proprietários
84

, embora poucos fossem, contribuintes rústicos
85

, revelando a 

insuficiência do seu rendimento e a que não faltava um elevado grau de absentismo
86

. 

Muitos jornalistas, publicistas, agrónomos, agricultores e até cientistas desde o 

século XIX que louvaram a riqueza e as enormes potencialidades do Algarve e do seu 

clima privilegiado para o desenvolvimento da agricultura e da pecuária. Nos mares 

havia fartura de pescado, enquanto em terra, designadamente nas terras chãs, onde o 

regadio predominava, muitos frutos eram e podiam ser extraídos. 

Contudo, enormes extensões de terreno eram incultos
87

 e as formações 

geológicas do jurássico
88

 impróprias para culturas mais exigentes. E, foi, precisamente, 

nas terras mais ricas que se realizaram experiências de cultura do algodão, o qual, 

segundo os seus promotores, seria de excelente qualidade. O obstáculo, porém, 

encontrava-se na «pequena agricultura algarvia, tão intensa e tão dividida» que não 

poderia «arriscar capitais e terras ao acaso, sem que este facto provoque um forte 

desequilíbrio financeiro no rendimento anual, com que ninguem pode e a que ninguem 

deseja ficar sujeito»
89

. A viabilidade daquela cultura na região estaria dependente de 

subvenções e da protecção do Estado. O Algarve, porém, jamais seria o «Egipto» 

português. 

                                                 

83
 LOURO, Estanco, O Livro de Alportel, p. 142. 

84
 CABREIRA, Tomás, O Algarve Económico, 1918, p. 51 e Oliveira Marques, História da 1ª República 

Portuguesa, p. 50. 
85

 MARQUES, Oliveira, História da 1ª República Portuguesa, p. 57. 
86

 MARQUES, Oliveira, História da 1ª República Portuguesa, p. 60. 
87

 Constatava Joaquim F. Moutinho que desde Aljezur até Alcoutim, «encontram-se enormes extensões de 

terrenos, pela maior parte abandonados e incultos, ou que apenas produzem  magras pastagens e alguma 

misera seara, ...» (MOUTINHO, J. F., O Algarve e a Fundação Patriótica de Uma Colónia Industrial e 

Agrícola, p. 53). 
88

 «...; a faixa jurassica, o barrocal algarvio, que atravessa toda a largura da provincia, tem a sua parte 

superior transformada em charneca» (CABREIRA, Tomás A Política Agrícola Nacional, (obra 

póstuma), Imprensa da Universidade, Coimbra, 1920 [1919], p. 59). 
89

 “Interesses do Algarve. A cultura do algodão na província. Entrevista com o sr. Jaime Barrot”, 

Província do Algarve, n.º 170, 17/2/1912, p. 1. Tomás Cabreira considerava desvantajoso este produto na 

região: «Mas esta cultura tem duas exigencias que a deslocam dos afolhamentos das terras algarvias: 

precisa de muita agua e de estar nove meses ocupando o terreno.Com a mesma agua e no mesmo tempo, 

as terras regadas do Algarve podem dar, pelo menos, duas colheitas, cujo rendimento liquido é muito 

superior ao que pode fornecer a cultura do algodão» (CABREIRA, Tomás A Política Agrícola Nacional, 

(obra póstuma), Imprensa da Universidade, Coimbra, 1920 [1919], p. 332). 
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Uma outra carência da província era o crédito agrícola, já referido, indispensável 

para o desenvolvimento de uma região onde a propriedade se encontrava muito 

dividida, sendo escassos os proprietários cuja fortuna pessoal ultrapassava os 15 a 20 

contos. Os juros eram altíssimos, pelo que se tornava imprescindível uma Caixa 

Agrícola e, simultaneamente, um sindicato de proprietários agrícolas
90

. 

Constata-se o desenvolvimento agrícola quer pela apropriação privada dos 

baldios quer pela transformação em campos cerealíferos de antigos pesqueiros e 

lameiros
91

. 

 Outro grave problema que enfrentava a agricultura algarvia era a recente 

desarborização da serra, designadamente, no afloramento de Monchique, onde se 

espraiavam castanheiros, que vinham sendo atingidos por uma doença, cuja madeira era 

excelente para a marcenaria e a tanoaria
92

. A causa da desarborização, segundo o doutor 

Rui Teles Palhinha, professor de botânica da Faculdade de Ciências de Lisboa, estava 

na «ganancia», «no desejo de se vender a madeira, cuidando-se só no lucro atual e 

descuidando em absoluto os interesses das gerações futuras». Para o mesmo professor a 

arborização teria impacto no clima, regularizando as precipitações, consequentemente 

sobre o «regimen dos rios e correntes, obstando além disso ao desnudamento do 

solo»
93

. 

 O decreto de 27 de Outubro de 1916, autorizava a Câmara Municipal de Tavira a 

arborizar os baldios da «Conceição» que lhe pertenciam
94

. Para António Mendes de 

Almeida, engenheiro silvicultor, funcionário da Direcção Geral da Agricultura e 

responsável daquela arborização, esta impunha-se quer pela valorização agrícola do 

litoral, quer porque permitiria aumentar as precipitações e, consequentemente, 

permitindo regularizar o débito das ribeiras, as quais deixariam de «ter o aspecto de 

valas que hoje apresentam na maior parte do ano, passando os seus caudais a ter 

                                                 

90
 MONTEIRO; Maurício, “Credito agricola”, A Voz do Sul, n.º 3, 22/10/1916, p. 2. 

91
 MARTINS, Isilda Maria Renda, Loulé no Século XX, vol. II, A Primeira República – 1910 a 1926, p. 

122. A Câmara Municipal de Faro dispunha de enormes superfícies baldias na área da cidade, postas em 

hasta pública, mas destinadas a construções urbanas (Consultar ADF. Fundo: Câmara Municipal de Faro, 

Actas das Sessões da Câmara Municipal, 1916-1919, Sessão de 14/7/1917, Livro 49, B/A.1.). 
92

 CABREIRA, T., O Algarve Económico, p. 99. 
93

 “Arborisação no Algarve. Entrevista ao professor Rui Palhinha”, Província do Algarve, n.º 179, 

20/04/1912, pp. 1 e 2. 
94

 MENEZES, Ludovico de, “O problema da arborização da serra algarvia”, Província do Algarve, n.º 

420, 14/01/1917, p. 1. 
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constancia e aguas limpidas para rega». Outra consequência importante era o amenizar 

do clima
95

. 

 Muitos foram os autores que chamaram a atenção para o individualismo do 

agricultor algarvio, defendendo-se o associativismo que permitiria ultrapassar alguns 

dos problemas que assoberbavam o mundo agrícola da região. 

 

 

3.4. Meios e instrumentos de trabalho 

 Que meios e instrumentos de trabalho utilizavam os camponeses e o proletariado 

rural algarvio? À excepção dos meios mecânicos já anteriormente citados, 

essencialmente a força muscular, auxiliada por uma tecnologia rudimentar e ancestral 

como o arado, a foice, a cangalha, as enxadas, entre outros. Muitos destes instrumentos 

eram fabricados pelos ferreiros, pelos próprios camponeses ou adquiridos nas feiras 

mais próximas, às quais levavam os seus produtos para troca. Para além da força 

muscular e animal, a energia eólica (moinhos de vento) e a energia hidráulica (moinhos 

de água, moinhos de maré e azenhas) era amplamente aproveitada na moagem de 

cereais. 

Escasseando os meios de trabalho apropriados e não economicamente rentáveis, 

a que se acrescentava a madrasta da terra, recorria-se frequentemente às queimadas, 

quer para desbravar o mato, quer para preparar o terreno para novas culturas. 

 Em diversas zonas da província as condições de vida e de trabalho dos 

camponeses seriam confrangedoras. Na zona entre Vaqueiros e Cachopo, os 

camponeses, narrava, nos princípios do século XX, Ludovico de Menezes, viviam em 

autênticos «antros» de «terra batida» e a sua alimentação seria a mais frugal possível
96

. 

 

                                                 

95
 ALMEIDA, António Mendes de, “Aos lavradores de Tavira”, Conferência realizada em Tavira, a 17 de 

Dezembro de 1916, Província do Algarve, n.º 420, 14/01/1917, p. 2. 
96

 Estes camponeses ceavam à roda do «tacho das papas, assente em pequenas cadeiras baixas, de tabúa 

ou esparto. A ceia é uma miseria. Consta de umas simples batatas cozidas em agua e sal, ou de umas 

favas adubadas com uns longes de gordura, e em dias de maior penuria, sabe Deus que fomes se não 

curtem por ali, pão, só pão, pão rijo como um calhau, que se trinca sêco com azeitonas ..., ou cortadas 

em fatias e ensopado em agua, temperada com o seu fio de azeite, golpe de vinagre e dentes de alho, 

muito alho, bastante alho – a que se junta no verão o seu pepino, tomate e pimento picados, imitação 

reles e grosseiro do fresco gaspacho espanhol». 

Terminada a ceia todos se iam deitar, juntavam-se «bestialmente em comum sobre a unica 

esteira estendida no solo, homens e mulheres misturados n‟uma promiscuidade comprometedora e 

fecunda!...» (MENEZES, Ludovico, No País do Sol, p. 102 e 105). 
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3.5. As principais produções 

 Após analisarmos os dois factores anteriores (a terra e os homens), saboreemos o 

resultado do seu esforço, tantas vezes inglório. Embora o Algarve produzisse uma 

grande variedade de produtos, a natureza geológica dos seus terrenos, a orografia e o 

clima
97

 eram obstáculos de monta para um aumento significativo das suas produções, 

tendo que importar grandes quantidades. 

A maior parte dos produtos (pão, azeite, vinho, aguardente), eram de fabrico 

caseiro, utilizando-se processos técnicos também eles arcaicos, alguns vindos já do 

século XVI. A auto-subsistência rural predominava, sem excluir a venda dos produtos 

caseiros nos principais centros urbanos, aquando das feiras, cujo capital angariado seria 

utilizado na compra de produtos e bens não fabricados no domínio agrícola. 

A diversidade cultural directamente relacionada com as suas regiões naturais - o 

litoral, o barrocal e a serra -, e, consequentemente, com o clima, moldava a paisagem 

rural meridional, na qual as árvores de fruto, designadamente os frutos secos - o figo, a 

amêndoa e a alfarroba - e as culturas arvenses e hortícolas ocupavam a maior porção da 

área cultivada
98

. 

 A mecanização agrícola estava praticamente ausente do mundo rural algarvio, 

quer pela pequena dimensão de muitas propriedades, quer pela natureza geológica dos 

terrenos, quer pela sua natureza acidentada, quer, finalmente, pela exiguidade do seu 

mercado. 

 O trabalho braçal continuou a predominar sobre o mecânico. 

 Em 1875, Gerard Péry enumerava as principais regiões produtoras e os 

principais produtos. Para além dos abaixo enumerados, o Algarve produzia ainda batata-    

-doce, laranja, azeite e leguminosas (Quadro n.º 20). 

 

 

 

                                                 

97
 Um clima onde coexiste, frequentemente, de forma desequilibrada Verões quente e prolongados, 

consequentemente, um clima árido e seco, mas, onde por vezes a chuva irrompe de forma bruta. Em 

1877, registaram-se enormes cheias no Guadiana, atingindo as localidades de Alcoutim e de Vila Real de 

Santo António, com enormes prejuízos, humanos e materiais. Na igreja da Misericórdia de Alcoutim 

perdura ainda hoje uma lápida assinalando a altura a que chegaram as águas (Relatorio Apresentado Á 

Junta Geral do Districto de Faro na Sessão Ordinaria de 1877 Com Documentos e Mappas Illustrativos 

pelo Conselheiro Governador Civil José de Beires, Typographia do Districto de Faro, Faro, 1877, pp. 8-

13). 
98

 CABREIRA, T., O Algarve Económico, p. 59. 
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Quadro n.º 20 

As Zonas Produtoras e os Produtos 

(1875-1910) 

Produtos Zonas produtoras Observações 

VINHAS 

 

Fuzeta 

 

Moncarapacho 

 

Quelfes 

 

Olhão 

 

Lagoa 

 

Tavira 

 

Portimão 

 

Lagos 

 

Monchique 

O Algarve consumia quase todo o vinho 

que produzia. 

De 1854 a 1857 houve grande falta e o 

preço foi elevado. 

Em 1877, afirmava-se que a plantação de 

vinhedos se desenvolvia 

consideravelmente. 

Em 1883, dos 9.581 hectares de área do 

concelho de Olhão, a cultura da vinha 

ocupava 2.800. 

Desde a Idade Média que encontramos 

informações acerca da cultura da vinha 

em Monchique e sua exportação. 

Localizavam-se nas encostas expostas a 

Sul e foram dizimadas pelas pragas de 

oídio e de filoxera, na segunda metade do 

século XIX. 

Doenças: pulgão, míldio (1893, 1901, 

1903, 1904, 1906, 1909), oídio, filoxera 

(1902), vastatrix, amarella,. 

OLIVAL 
Lagos, Silves, Tavira, Olhão, Faro, 

Loulé, Portimão e Alcoutim 
Azeite de inferior qualidade 

FIGUEIRAL 
Entre Portimão e Quarteira. Lagos, 

Loulé, Faro, Olhão e Tavira. 
Terrenos calcários, arenosos e de aluvião. 

AMENDOEIRAL 

Concelhos de Lagos, Albufeira, 

Boliqueime, Loulé, Quinta do Ludo, 

Faro e Tavira 

Terrenos e clima: «clima littoral 

maritimo, temperatura amena, 

intensidade luminosa, pequena altitude, 

terra funda e permeavel á agua e ao ar, 

mas dotada de algum poder de retenção 

para aquella» (Leotte). 

Variedades: cóca, mollar e dura. 

ALFARROBEIRA 

Limites: a nascente Cacela, a poente 

Portimão, a norte Silves, Messines, 

Alte, Salir, Querença, Alportel e 

Santa Catarina; a sul, como em 

Albufeira vinha até ao mar. 

Terrenos de formação secundária e nos 

calcários de formação terceária (Leotte). 

Empregue na alimentação dos gados. De 

1890 a 1898 exportação bastante elevada. 

CEREAL 

Lagos, Silves, Monchique, Albufeira 

e Alcoutim. Vila do Bispo, 

considerado por Péry «o celeiro do 

Algarve». 

 

Terrenos pouco aptos para a cultura de 

cereais. Os mais cultivados na província: 

trigo, milho, centeio e cevada. 

Terras boas e médias a colheita de trigo 

era de 10 sementes, e nas inferiores era de 

4 a 6 sementes. 

Grande desenvolvimento nos anos 

precedentes devido à «taxa protectora 

sobre o trigo extrangeiro». 

MATAS E 

FLORESTAS 

a) soutos e 

castanheiros 

 

b) pinhal 

 

 

 

 

Monchique 

 

Ludo e Pontal, em Faro, e 

Carrapateira (Aljezur) 

 

Terrenos aptos devido à orografia, clima e 

natureza geológica 

POMARES 

a) laranja e limão 

 

 

Faro, Monchique, Tavira, Aljezur e 

Silves 

 

O concelho de maior exportação era o de 

Faro, o de melhor fruta, Monchique. 

HORTAS 

a) batata-doce 
 

Pelo seu modesto preço constituía um dos 

principais alimentos das classes pobres. 
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Fontes: LEOTTE, F. C. de M., Arboricultura Algarvia, Lisboa 1901; Relatorio Apresentado Á 

Junta Geral do Districto de Faro na Sessão Ordinaria de 1873 pelo Conselheiro Governador 

Civil José de Beires, Imprensa Litteraria, Coimbra, 1873, pp. 31-32, 42-44, 45-49, 54-57, 61, 

62, 64, 66 e 68; Relatorio Apresentado Á Junta Geral do Districto de Faro na Sessão Ordinaria 

de 1877, 1877, p. 46-47; Commissão Central Anti-Philloxerica do Sul do Reino, Imprensa 

Nacional, Lisboa, 1882-1885, pp. 56-57, 81-83 e pp. 193-200 e JÚDICE, Pedro P. Mascarenhas, 

O Míldio no Algarve, Separata do Boletim da Associação Central da Agricultura Portuguesa, 

Lisboa, 1916. Consultar ainda Materiais Para a História da Questão Agrária em Portugal – 

séc. XIX e XX, pp. 276-277; PERY, Geraldo A., “Relatório Geral da Sociedade Agrícola do 

Distrito de Faro (1873)”, Algharb, p. 82 e MIRANDA, “Memoria do sr. Visconde de Miranda, 

proprietario-agricultor em Lagos, apresentada ao Congresso Nacional de Lisboa”, Lagos, 20 de 

Dezembro de 1909, O Algarve, n.º 118, 26/06/1910, p.2. SAMPAIO, José Rosa, Marmelete. 

Estudo Monográfico, p. 30. Notas: Os ataques de míldio são referentes às observações 

realizadas nas propriedades de Pedro P. Mascarenhas Júdice, existentes nos concelhos de Lagoa, 

Silves e Albufeira. Contudo, estas pragas atingiram todo o Algarve. 

 

 

Em 1890, segundo J. Ferreira Moutinho, o litoral estava todo cultivado, 

considerando o Algarve como uma importante região vinhateira. A serra, pelo contrário, 

estava quase toda inculta, exceptuando-se os concelhos de Monchique, Loulé e 

Alcoutim e alguns vales. A serra da Fóia e da Picota encontravam-se cobertas de soutos 

de castanheiros
99

. 

Com base em informações transmitidas pelo visconde de Miranda, com a quebra 

do vinho, os «especuladores» dedicaram-se à destilação do figo para concorrerem com 

as aguardentes estrangeiras. Aumentou o preço do figo e a sua área de produção. As 

medidas legislativas, entretanto publicadas, beneficiaram os importadores, conduzindo à 

extinção da destilação nacional e à quebra dos preços do produto algarvio. 

Em 1910, a distribuição das culturas na província eram as seguintes (Quadro n.º 

21), evidenciando o peso dos frutos secos e de outras árvores frutíferas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

99
 MOUTINHO, Joaquim Ferreira, O Algarve e a Fundação Patriótica de Uma Colónia Industrial e 

Agrícola, Porto,1890, p. 268. 
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Quadro n.º 21 

Divisão Cultural do Distrito de Faro e do Continente 

(Hectares) 

 

 
 Continente 

Distrito 

de Faro 

Proporção na 

área cultivada 

% 

Superfície anualmente semeada 

em culturas arvenses e hortícolas 
 2.238.362 

55.442,22 

 
23,02 

Vinha  313.157 15.651,82 6,50 
 Olival 329.148 20.413,41 8,48 

 Montados 
Sobro 

Azinho 

365.995 

416.658 

15.702,60 

8.590,99 

6,52 

3,57 
 TOTAL 782.653 24.292,81 10,09 

 

Superfícies arborizadas 

Amendoal, figueiral, 

alfarrobal e outras 

árvores frutíferas 

131.215 106.110,75 44,06 

 Soutos e castanheiros 83.980 2.286,47 0,95 

 Matas 

Carvalhal 

Pinhal 

Diversos 

47.006 

430.194 

612.667 

- 

2.398,08 

14.209,69 

- 

1,00 

5,90 

 TOTAL 1.089.863 16.607,77 6,90 

Total da superfície arborizada  2.416.863 169.708 70,47 

Total da superfície semeada, 

vitícola e arborizada 
 5.068.382 240.806,03 100,00 

Superfícies incultas  3.842.258 261.083,97 52,03 

Total da Área Administrativa  8.910.640 501.890 - 

Fonte: Carta Agrícola e Florestal, 1910 in CABREIRA, Tomás, O Algarve Económico, p. 59 e 

RADICH, Maria Carlos, O Algarve Agrícola. Notícias Oitocentistas, Centro de Estudos de História 

Contemporânea Portuguesa, Lisboa, 2007, p. 36. 

 

 Os terrenos incultos no Algarve compreendiam «pousios, areias, rochas 

escalvadas, aguas, cumeadas improductivas e terrenos aplicados a fins industiaes e 

sociaes»
100

, nos quais se incluíam os salgados
101

. Estas zonas poderiam ser 

perfeitamente aproveitados pelo agricultor da região em «culturas arvenses de cereais e 

leguminosas, o trigo, a cevada, a fava», tendo até sido «vantajosamente cultivada a 

beterraba nos sapais de Vila Real de Santo António»
102

. Devidamente trabalhados 

                                                 

100
 CABREIRA, Tomás, O Algarve Económico, p. 119. 

101
 No seu exaustivo ofício-relatório, no ainda distante mês de Julho de 1918 acerca do estado da 

agricultura portuguesa, Eduardo Fernandes de Oliveira, Secretário de Estado da Agricultura, referia-se 

aos salgados do Algarve e à urgência do seu levantamento, adiantando que «são pertencentes ao Estado, 

para em seguida estudar a forma de serem entregues á cultura» (SILVA, Armando Barreiros Malheiro 

da, Sidónio e Sidonismo. História de Um Caso Político, vol. 2, Imprensa da Universidade de Coimbra, 

Coimbra, 2006, p. 225). 
102

 NOGUEIRA, J. V. Paula, “Os salgados no Algarve”, in Boletim da Associação Central da Agricultura 

Portuguesa, n.º 8, vol. XVII, Agosto 1915, p. 284. 



Capítulo I – A Economia Algarvia na Primeira Grande Guerra 

 

40 

 

 

serviriam igualmente para a pecuária (gado ovino e lanígero), de que a província 

carecia
103

. 

 Durante o século XIX, os incultos algarvios terão recuado para o que terá 

contribuído os «motores animais» e os «motores humanos»
104

. 

Globalmente, era na faixa litoral onde se concentravam as principais culturas, 

como os cereais, vinha, hortaliças e legumes, olivais e frutos secos
105

. 

Ao longo do século XIX e inícios do XX constatamos a expansão das hortas, 

vinhas
106

, cereais, olivais, alfarrobeira, figueira, arroz, nespereiras
107

, montados, 

pinheiros e eucaliptos, estes substituindo os castanheiros
108

. Alguns destes produtos, nos 

últimos anos tinham regredido, como era o caso da vinha, quer devido à concorrência 

externa, quer às erradas orientações dos agricultores algarvios
109

. Para esta região a 

produção de uva de mesa e de passas era a mais propícia economicamente
110

. Também a 

laranjeira já tinha conhecido melhores dias
111

. 

Embora o Algarve não fosse conhecido pela sua riqueza aquífera, de qualquer 

forma, nele se cultivava o arroz, nomeadamente, em Aljezur, Olhão e Vila do Bispo
112

. 

Desde o século XVI, que existem referências à produção e à exportação de 

azeite algarvio
113

. No período que estudamos, o olival encontrava-se relativamente 

                                                 

103
 NOGUEIRA, J. V. Paula, “Os salgados no Algarve”, in Boletim da Associação Central da Agricultura 

Portuguesa, n.º 8, vol. XVII, Agosto 1915, p. 286. 
104

 RADICH, Maria Carlos, O Algarve Agrícola. Notícias Oitocentistas, 2007, p. 83. 
105

 Cf. RADICH, Maria Carlos, O Algarve Agrícola. Notícias Oitocentistas, Centro de Estudos de 

História Contemporânea Portuguesa, Lisboa, 2007, p. 20. 
106

 Acerca da expansão da vinha cf. Relatório Apresentado Á Junta Geral do Districto de Faro na Sessão 

Ordinaria de 1875 pelo Conselheiro Governador Civil José de Beires com Documentos e Mapas 

Ilustrativos, Imprensa Académica, Coimbra, 1875, p. 248. Lamentava Francisco Correia de Melo Leotte, 

no dealbar do século XX, que em Lagos, onde se localizavam os figueirais mais produtivos do Algarve, 

«os lavradores d‟aquelle concelho os vão substituíndo pelos vinhedos, com a mais completa 

inconsciencia da operação» (LEOTTE, Arboricultura Algarvia, 1901, p. 61). Acerca da expansão da 

vinha cf. ainda CABREIRA, Tomás, O Algarve Económico, p. 109. 

 O lagar para espremer a uva surgiu tardiamente. Na Fuzeta, afamada pelos seus vinhos, em 1909, 

ainda era desconhecido (RADICH, M. C., ob. cit., p. 65). 
107

 Cf. RADICH, Maria Carlos, O Algarve Agrícola. Notícias Oitocentistas, Centro de Estudos de 

História Contemporânea Portuguesa, Lisboa, 2007, pp. 21-23. 
108

 RADICH, Maria Carlos, ob. cit., p. 84. 
109

 FORTES, Mario Paes da Cunha, Primicia Agricolas e Plantas Subtropicaes no Algarve, pp. 23-25 e 

CABREIRA, Tomás, O Algarve Económico, p. 109. 
110

 FORTES, Mario Paes da Cunha, Primicia Agricolas e Plantas Subtropicaes no Algarve, p. 25 e ss. 

Este estudioso afirma que foi em 1879 que pela primeira vez  a filoxera foi detectada no Algarve (ob. cit., 

p. 24). Contudo, em 1882, no distrito de Faro, segundo a Comissão Central Anti-Filoxera do sul do país, 

ainda não se tinha detectado aquela doença (cf. Commissão Central Anti-Phylloxerica do Sul do Reino, 

Anno de 1883, Imprensa Nacional, Lisboa, 1884, pp. 56-57; ob. cit., Anno de 1884, Imprensa Nacional, 

Lisboa, 1885, pp. 82-83 e ob. cit., Anno de 1885, Imprensa Nacional, Lisboa, pp. 193-200. 
111

 MASCARENHAS, Luís, Indústrias do Algarve, 1915, p. 22. 
112

 CABREIRA, T., O Algarve Económico, p. 115. 
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presente no Algarve, mas o azeite produzido era de qualidade inferior, elevada acidez, 

pelo que o seu consumo se restringia à província. Esta importava grandes quantidades 

de azeite destinado essencialmente às florescentes fábricas de conserva de peixe. 

O estrume e os adubos nunca foram abundantes no Algarve. Utilizou-se plantas 

marinhas, como a Sena, o peixe salgado, vazas, guanos
114

 e cinzas. Os adubos químicos 

devem ter sido introduzidos na província no final do século XIX, princípios do XX
115

. 

Em Estomar (1911), o adubo químico ia sendo introduzido, embora alguns lavradores se 

lamentassem «de que não teem tirado deste ultimo adubo consequencias vantajosas»
116

. 

Para a Luz de Tavira, cerca de 1913, afirmava-se mais claramente que «já se aplica em 

grande quantidade o adubo químico»
117

. 

O exaustivo relatório elaborado por Alexandre de Serpa de Figueiredo Melo, 

delegado da Estatística Agrícola, realizado em Setembro de 1918, após uma visita ao 

distrito de Faro, fornece-nos um quadro da vida económica de todos os concelhos 

algarvios. Nele podemos analisar o sistema de exploração da terra (rendeira, parceria e 

quintos), as principais produções, a qualidade dos terrenos, os sistemas de irrigação, o 

horário de trabalho e os salários de homens e mulheres, a capacidade de sementeira, o 

rendimento em sementes, os produtos exportados e importados e o tipo de adubos 

empregues (guano, estrume de curral e adubo químico)
118

. 

                                                                                                                                               

113
 Consultar GUERREIRO, M. Viegas e MAGALHÃES, J. Romero, Duas Descrições do Algarve no 

Século XVI, Livraria Sá da Costa, Lisboa, 1983 e RIBEIRO, Orlando, Opúsculos Geográficos, vol. IV, O 

Mundo Rural, Fundação Calouste Gulbenkian, Lisboa, 1991, pp. 120 e 125. 
114

 RADICH, Maria Carlos, O Algarve Agrícola. Notícias Oitocentistas, 2007, pp. 55-56. 
115

 No raiar do século XX, o estrume mais empregue na província era o de gado vaccum, embora não se 

deixe de mencionar os químicos, os quais eram ainda caros (LEOTTE, , Arboricultura Algarvia, 1901  

pp. 63 e 133). Em Outubro de 1915, constatava-se que o seu preço era elevado, e que a sua escassa 

utilização era uma das causas de uma provável redução da produção de cereais (O Algarve, n.º  , 

31/10/1915, p. 1). O Algarve fora profundamente influenciado pela propaganda das adubações após a 

chegada do comboio. Permitiu, deste modo, «com particular rapidez crear e multiplicar em toda ela um 

aluvião de grandes e pequenos negociantes» que se esforçavam por todas as formas para realizarem 

enormes lucros. Rara era «a loja, ou armazem, que não tem á porta um pequeno saco d‟adubos, que 

anuncia de especial para batata, milho, fava, etc». Proliferaram os negociantes deste produto. Entre 1905 

e 1913 o consumo de adubos na província aumentou significativamente, alcançando 214,6%. A 

multiplicidade de fabricantes e a concorrência entre estes e os importadores conduzira à fraude e ao 

comércio ilícito de adubos químicos, «sobretudo na província do Algarve, que é a que mais quantidade 

d‟estes produtos consome por unidade de superfície cultivada». (FORTES, Mário, 2º comercio de adubos 

agrícolas no Algarve”, O Algarve, n.º , 27/02/1916, p. 2). A legislação recente parecia ter colocado um 

travão naquelas práticas (Decreto n.º 2.201, 2 de Fevereiro de 1916). 
116

 OLIVEIRA, A., Monografia de Estombar, 1911, p. 123. 
117

 OLIVEIRA, A., Monografia da Luz de Tavira, 1913, p. 127. 
118

 “RELATÓRIO da Missão aos Distritos de Castelo Branco, Portalegre, Évora, Beja e Faro”, Boletim do 

Ministério da Agricultura, Ano II, n.º 2 a 6, Agosto a Dezembro de 1919, Imprensa Nacional, Lisboa, 

1921. 
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Em 1918, em consequência da ausência de chuva, o rendimento em sementes, 

nos concelhos algarvios registavam uma quebra significativa. Para o autor do referido 

relatório, as propriedades arrendadas eram as de maior produtividade. 

 

 

3.5.1. Os frutos secos 

 Estes produtos tinham um peso considerável na economia da região. Desde há 

séculos que os frutos secos eram referidos nos capítulos das Cortes, designadamente a 

de 1455
119

. A amêndoa era empregue na confeitaria tradicional e crescia nos vales 

profundos abrigados
120

. Os figos frescos ou secos sempre tiveram um importante papel 

na alimentação do homem e dos animais. Enquanto a figueira não exige muito sol, na 

amendoeira o clima desempenha um papel fundamental. É uma árvore que necessita de 

«um Inverno suave, ausência de bruma e um Verão seco mas húmido trazido pelas 

brisas do mar»
121

. 

 A alfarrobeira foi denominada o alimento dos pobres. As diversas partes do fruto 

serviram igualmente para a destilação de álcool e para o fabrico de rações de animais e 

para diversos usos industriais
122

. 

Os frutos secos destinavam-se essencialmente à exportação, cujos principais 

mercados consumidores eram a Inglaterra, a Alemanha - até 1914 -, os EUA, a França e 

a Holanda. Desde aproximadamente 1895 que se verificava uma «tendência 

expansionista» das exportações de amêndoa, miolo e alfarroba
123

 (Quadro n.º 22). 

                                                 

119
 RIBEIRO, Orlando, Opúsculos Geográficos, vol. IV, O Mundo Rural, Fundação Calouste Gulbenkian, 

Lisboa, 1991, pp. 116-117. 
120

 RIBEIRO, Orlando, “Le carousier. Ses conditions naturelles, son expansion, ses rapports avec 

l‟agriculture”, Opúsculos Geográficos, vol. IV, O Mundo Rural, Fundação Calouste Gulbenkian, Lisboa, 

1991, p. 184. 
121

 RIBEIRO, Orlando, “Le carousier. Ses conditions naturelles, son expansion, ses rapports avec 

l‟agriculture”, Opúsculos Geográficos, vol. IV, O Mundo Rural, Fundação Calouste Gulbenkian, Lisboa, 

1991, p. 185. 
122

 RIBEIRO, Orlando, “Le carousier. Ses conditions naturelles, son expansion, ses rapports avec 

l‟agriculture”, Opúsculos Geográficos, vol. IV, O Mundo Rural, Fundação Calouste Gulbenkian, Lisboa, 

1991, p. 187. 
123

 Em 1884, O Algarve produziu 11.000.976 quilos de figos no valor de 376.025$800 réis, a maior parte 

(7.667.480 quilos no valor de 271.355$400 réis), destinados à exportação. Em 1894 exportou 98% da 

amêndoa fina de côco e mollar e cerca de 54 % da amêndoa em miolo, ou seja, 72% da totalidade. Nas 

grandes crises alimentares de 1793, 1833 e 1876, a alfarroba serviria para matar a fome a muita gente. 

Acerca dos frutos secos algarvios, o melhor trabalho pertence a LEOTTE, Francisco Correia de Mello, 

Arboricultura Algarvia, pp. 81, 146-147 e 203-204. Para este estudioso, a segunda metade do século XIX 

seria fatal à alfarrobeira apesar da elevação de preço do produto nos mercados europeus. Foi o «machado 

arboricida» que quase a extinguiu nos concelhos de Lagos, Portimão e Lagoa e em algumas outras 
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Quadro n.º 22 

Exportações de Frutos Secos 

Médias anuais 

(1885-1894 a 1915-1920) 

        Unidades: toneladas 

Decénios Alfarroba 
Amêndoa em 

casca 

Amêndoa 

em miolo 
Figos 

1885-1894 7.032 526 538 8.552 

1895-1904 12.905 555 702 7.499 

1905-1914 11.460 789 1.162 5.077 

1915-1920 15.424 756 1.048 8.878 
Fonte: ABECASSIS, Duarte, Estudo Geral Económico e Técnico dos Portos do 

Algarve, Junta Autónoma do Porto Comercial de V. R. S. A., Porto, 1926, p. 10. 

 

O seu principal concorrente - o figo de «Smirna» (Esmirna), Turquia -, 

desaparece do mercado. A procura faz subir o preço: em 1914, valia pouco mais de 30 

tostões/30 kg, em Setembro de 1915, ultrapassava os 3$50. «O lavrador anda, por esse 

motivo radiante»
124

. E, como não andaria satisfeito se, a exportação de figo, em 1915, 

alcançaria as 18.000 toneladas, «decaindo em 1917 para recrudescer nos anos 

sequentes de paz». Como, consequência, o produto valorizou-se, embora tivesse como 

«resultado a sua depreciação qualitativa pois, salvo honrosas excepções, desprezaram 

a selecção e chegaram mesmo a aconselhar o fazendeiro a não proceder à escolha»
125

. 

Mas, enquanto esse tempo não chegou, um dos proprietários da zona de Portimão 

rejubilava por apenas em figo ter um rendimento acima dos 5 contos, e não fora dos que 

tinha vendido o figo mais caro. A exportação deste produto, em 1915, renderia ao 

Algarve «muitas centenas de contos»
126

.  

Os proprietários, os exportadores e os negociantes destes frutos foram 

francamente beneficiados pela guerra. 

 Todo este figo era secado, preparado e embalado nos fumeiros, nos quais 

labutavam inúmeras mulheres. Entre uma multidão de proprietários que dispunha de 

                                                                                                                                               

regiões do litoral, tendo sido «desterrada para as regiões incultas da provincia, para o barrocal, ...» (p. 

196). Consultar ainda Duarte Abecassis, Estudo Geral Económico e Técnico dos Portos do Algarve, 

Lisboa, 1926, p. 10 e CAVACO, Carminda, O Algarve Oriental. As Vilas, O Campo e o Mar, vol. I , 

Gabinete de Planeamento da Região do Algarve, Faro, 1976, p. 156. 
124

 MENDES, Adelino, O Algarve e Setúbal, pp. 116-117. 
125

 CARDOSO, Júlio Gardé Alfaro, “O Figo no Algarve. Sua preparação – Meios de luta contra os 

insectos e ácaros que os atacam. 1.º Relatório sobre os parasitas do figo”, Lisboa, 20 de Abril de 1928, 

Boletim do Ministério da Agricultura, Ano XI, n.º 13 a 18, Julho a Dezembro de 1929, p. 13. 
126

 MENDES, Adelino, O Algarve e Setúbal, p. 117. O autor equivocava-se, visto que, como evidencia o 

gráfico, inserído no trabalho citado na nota antecedente, foram, isso sim, muitos milhares de contos. 
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fumeiros, citemos os casos de Frederico da Paz Mendes, Visconde da Rocha de 

Portimão (Alvor, 17/1/1837 - Portimão, 15/4/1920), com uma fábrica em Portimão, 

fundada em 1880 com um capital de 6.000$000 réis
127

, e Manuel Teixeira Gomes, o 

nosso conhecido diplomata em Londres, e grande negociante de frutos secos, actividade 

herdade de seu pai. 

 

 

3.5.2. A horticultura e a pomicultura 

Uma das grandes riquezas da província eram, precisamente, as suas primícias
128

 

agrícolas que, em consequência do clima ameno, amadureciam mais cedo e podiam 

serem enviados para os mercados antes das de outras regiões. As expedições destes 

produtos por caminho-de-ferro, entre 1905 e 1912, cresceram 266,2%, para sofrerem 

uma ligeira quebra em 1913 (2,6%)
129

. Muitas propriedades de sequeiro foram 

convertidas em regadio
130

. Na Região de Vila Real de Santo António, as hortas durante 

os séculos XIX e XX tiveram uma expansão considerável, cujos produtos eram 

exportados para Lisboa, Cádis, Gibraltar e Inglaterra
131

, assim como para a Alemanha, a 

Itália e a Holanda
132

. 

 

 

                                                 

127
 SILVA, Titulares do Liberalismo do Algarve, p. 344. 

128
 Entre estas encontramos a laranja, a tangerina, a nêspera, o albiquoque, a ameixa, o alperce, a uva, a 

maça, a pêra, o melão e a melancia, a ervilha, o repolho, a fava, o feijão verde, o tomate e a batata.  

Grande estudioso destas questões, afirmava T. Cabreira: «Onde porem o Algarve não tem rival, 

dentro do paiz e mesmo fora dele, é na produção de primores hortícolas e pomícolas, que, por serem de 

excelente qualidade e muito precoces, podem aparecer, nos mercados, dias antes do aparecimento de 

productos analogos, enviados de outros centros productores, constituindo assim um quasi monopolio 

natural». E, ainda, mais concretamente: «No Algarve, o clima permite uma larga produção de primores, 

sem o emprego da forçagem, podendo esta provincia depois de abastecer os mercados nacionaes, fazer 

larga exportação para o mercado inglez, possuindo a vantagem de ter menos cinco ou seis dias de 

viagem, em relação aos centros productores extrangeiros, que lhe podem fazer concorrencia, como são 

Chypre, Creta, a Grecia e a Sicilia». (CABREIRA, Tomás A Política Agrícola Nacional, (obra póstuma), 

Imprensa da Universidade, Coimbra, 1920 [1919], pp. 30 e 303). 
129

 FORTES, Mario Paes da Cunha, Primicia Agricolas e Plantas Subtropicaes no Algarve, Congresso 

Regional Algarvio, Praia da Rocha, 1915, Composto e Impresso na Typ. Da «Gazeta dos Caminhos de 

Ferro», Lisboa, 1915, p. 15. 
130

 CAVACO, Carminda, O Algarve Oriental. As Vilas, O Campo e o Mar, Vol. 1, Gabinete de 

Planeamento da Região do Algarve, Faro, 1976, pp. 108-112 e 116. 
131

 CAVACO, Carminda, O Algarve Oriental. As Vilas, O Campo e o Mar, Vol. 1, Gabinete de 

Planeamento da Região do Algarve, Faro, 1976, p. 115. 
132

 FORTES, Mario Paes da Cunha, Primicia Agricolas e Plantas Subtropicaes no Algarve, p. 16. 
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3.6. Balanço final 

Os elementos antes analisados permitem-nos caracterizar a agricultura algarvia 

como de auto-consumo, em determinadas regiões de subsistência, cuja produção se 

destinava ao próprio consumo das populações. Nas zonas de maior produtividade onde 

abundava a água, designadamente, de produção frutífera que devido ao ameno clima 

tinha precocidade em relação a outras regiões do país, era possível alguma exportação 

para mercados nacionais e internacionais. 

 Da produção agrícola sobressaíam a cortiça, os frutos secos, estes últimos 

destinados à alimentação das populações e à exportação, e o trigo. 

 Nos seus diferentes produtos e com algumas excepções, aquela produção na 

província não tinha capacidade de satisfazer amplamente as necessidades de 

alimentação da sua população. As produções de grão-de-bico, de fava, mais distantes, as 

de arroz, de aveia e de cevada, alcançavam algum relevo, em termos nacionais (Gráficos 

3). 

 O mundo agrário algarvia repousava em profundos desajustamentos estruturais 

alguns já referenciados, assim como à carência de capital a juro acessível, à ausência de 

conhecimentos técnicos e de mercados por parte dos agricultores, cuja maioria era 

analfabeta
133

. Mas outros problemas podemos acrescentar: as pragas de parasitas eram 

devastadoras para as quais os remédios eram escassos e, ao invés, de se centrar em 

espécies mais comercializáveis, dispunha de variedades frutos da mesma espécie
134

. 

Estes desajustamentos conduziram muitos assalariados rurais, assim como 

pequenos proprietários, a procurarem vender a sua força de trabalho, migrando para 

outras regiões, e, no caso extremo emigrando. 

 Em resumo: em termos de subsistências, o Algarve, embora especializado num 

número restrito de produtos rentáveis, cultivava muitos outros, cuja produção, porém, 

não assegurava as suas necessidades, sendo obrigado realizar onerosas importações que 

pesavam nas suas débeis finanças
135

. 

 

 

 

                                                 

133
 CABREIRA, T., O Algarve Económico, pp. 63-67. 

134
 CABREIRA, T., O Algarve Económico, p. 78. 

135
 Cf. Anexo Documental. Produção Agrícola do Algarve (1915-1919). 
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AS PRINCIPAIS PRODUÇÕES DO ALGARVE 
1915-1919 

Gráficos n.º 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Anexo Documental: Quadro sobre As Principais Produções do Algarve. 
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4. Pecuária 

 A pecuária algarvia, embora com importante função económica e social na 

província, nomeadamente o gado bovino, muar, asinino, lanígero e caprino, era pouco 

mais de irrelevante no contexto nacional
136

. Em todos estes animais, o Algarve dispunha 

das mais baixas percentagens do país, tendo necessidade de importar cabeças de gado. 

 Em 1914, na pecuária o deficit registado era de 57 contos
137

. 

 Tendo presente os censos realizados no país, verifica-se que de 1870 até, pelo 

menos, 1925, o efectivo de gado bovino, não deixou de aumentar, embora comparando 

com outros distritos o seu número tenha decrescido
138

. Em 1871, o gado bovino algarvio 

era exportado «parte para Espanha fronteira, a maior parte para Gibraltar», e ia 

«bastante dele, por fim de Maio e por todo o Verão, ajudar o abastecimento de 

Lisboa»
139

. 

 

Quadro n.º 23 

Gados no Distrito de Faro 

(1851-1925) 

(cabeças naturais) 

 1851 1852 1870/1873 1876 1900 ?(1) 1906 1925 

Cavalar 2.121 2.114 2.166 1.895 2.200 2.169 1.969 2.249 

Muar 5.735 5.263 5.730 8.323 6.370 5.730 5.730 10.160 

Asinino 13.250 13.056 12.475 12.729 12.470 12.475 15.000 20.573 

Bovino 19.979 18.462 19.170 14.540 22.000 19.170 15.975 20.452 

[Trabalho e 

Transporte] 
41.355 38.895 36.149 37.487 43.040 39.544 38.674 53.434 

Ovino - 39.140 47.290 - - - 42.900 - 

Lanar 35.755 39.140 42.990 34.368 47.300 47.280 42.900 60.180 

Caprino 38.594 33.893 33.792 35.927 33.800 33.792 33.892 71.833 

Suíno 26.331 21.634 16.993 24.014 19.990 16.990 13.395 45.000 

FONTE: CABREIRA, T. O Algarve Económico, p. 123; RADICH, Maria Carlos, O Algarve Agrícola. 

Notícias Oitocentistas, Centro de Estudos de História Contemporânea Portuguesa, Lisboa, 2007, p. 34; 

“Os escritos de Silvestre Bernardo Lima. Bovídeos e suídeos”, Boletim do Ministério da Agricultura, 

Ano I, n.º 7,ImprensaUniversitária,Coimbra, Janeiro de 1919, p. 4; Relatorio Apresentado Á Junta Geral 

do Districto de Faro na Sessão Ordinaria de 1873, 1873, Doc. N.º 38, p. 7; PEREIRA, Manuel Elias 

Trigo, A Raça Bovina Algarvia, Lisboa, 1966, p. 145, Separata do Boletim Pecuário, n.º 1 – Ano 

XXVIII. (1) – Dados do último recenseamento, s/d in J. Tierno, João, “Indústria Pecuária”, Notas Sobre 

Portugal, Lisboa, 1908, pp. 445-483, cit. in Radich, ob. cit.. 

                                                 

136
 CABREIRA, T., O Algarve Económico, p. 122 e ss. 

137
 CABREIRA, T., O Algarve Económico, p. 135. 

138
 PEREIRA, Manuel Elias Trigo, A Raça Bovina Algarvia, Lisboa, 1966, p. 146, Separata do Boletim 

Pecuário, n.º 1 – Ano XXVIII. 
139

 “Os escritos de Silvestre Bernardo Lima. Bovídeos e suídeos”, Boletim do Ministério da Agricultura, 

Ano I, n.º 7, Imprensa Universitária, Coimbra, Janeiro de 1919, p. 217. 
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 No âmbito da província a representação concelhia do gado bovino evoluiu como 

evidencia o quadro seguinte: 

 

Quadro n.º 24 

Efectivos de gado bovino 

(1852-1920) 

Concelhos 1852 1870 1876 1906 1920 

Albufeira - 691 480 - 846 

Alcoutim - 1.818 1.456 - 1.311 

Aljezur - 1.631 2.000 - 1.772 

Alportel - - - - 206 

Castro Marim - 1.153 405 - 1.837 

Faro - 606 500 - 776 

Lagoa - 589 503 - 575 

Lagos - 1.109 1.881 - 2.086 

Loulé - 717 590 - 623 

Monchique - 759 300 - 1.202 

Olhão - 584 554 - 249 

Portimão - 1.056 925 - 2.216 

Silves - 1.973 2.410 - 2.300 

Tavira - 2.132 1.500 - 851 

Vila do Bispo - 930 894 - 823 

V. R. S. António - 227 132 - 394 

Totais 
- 

18.462 

15.975 

19.170 

14.540 

- 

15.975 

- 

18.975 

- 
Fontes: CABREIRA, T. O Algarve Económico, p. 123 e Relatorio 

Apresentado Á Junta Geral do Districto de Faro na Sessão Ordinaria de 

1877, 1877, Doc. n.º 44 e PEREIRA, Manuel Elias Trigo, A Raça Bovina 

Algarvia, Lisboa, 1966, p. 146, Separata do Boletim Pecuário, n.º 1 – Ano 

XXVIII. 

Os totais da segunda linha são os fornecidos por Tomás Cabreira. 

 

O gado asinino era utilizado como animal de carga, de tiro e de sela, sendo 

típico de zonas de geografia acidentada onde as vias de comunicação eram escassas, 

onde predominava a pequena propriedade e, como consequência,  baixos níveis de 

riqueza. 

Para o período da guerra, apenas conhecemos o número de efectivos de algumas 

espécies de gado para o concelho de Loulé, entre as quais se destacava o lanígero e o 

asinino. 
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Quadro n.º 25 

Existência de Gado Vivo no Concelho de Loulé 

1 de Abril de 1916 

Freguesia Vacum Lanígero Caprino Asinino 

Almancil 

Alte 

Ameixial 

Boliqueime 

Querença 

Salir 

S. Clemente 

S. Sebastião 

100 

160 

140 

100 

30 

400 

250 

200 

500 

4 000 

195 

1 500 

600 

1 500 

1 500 

1 000 

500 

3 000 

1 290 

200 

600 

2 000 

600 

500 

700 

3 000 

778 

500 

500 

2 500 

1 300 

1 200 

Total 1 380 10 795 8 690 10 478 
Fonte: AHML. Administrador do Concelho de Loulé. Copiadores de 

Correspondência Expedida, Lv054, 1916
140

. 

 

Com a contestada participação de Portugal na guerra, para os campos de batalha 

partiram homens, mas também animais. Embora aqui e ali, nos surjam documentos 

sobre a requisição de solípedes, poucos elementos concretos dispomos sobre o seu 

impacto na economia algarvia. Uma notícia do semanário unionista Província do 

Algarve, de Setembro de 1916, considerava que aquelas requisições iriam provocar 

alguma perturbação na já bem amargurada vida da região, quer nas sementeiras, quer no 

transporte, paralisando o já «diminuto movimento comercial das localidades, com todas 

as consequências desastrosas faceis de prever». Vinham a seguir as habituais críticas ao 

governo, pela pouca atenção que dispensava às questões económicas
141

. 

Alguns historiadores económicos avançam a tese de que o atraso do sector 

agrícola «se deveu, de forma considerável, à escasses de animais ...»
142

. O Algarve não 

fugiria à regra. 

 

 

 

 

 

                                                 

140
 O gado muar era usado «nas regiões montanhosas das Beiras, de Traz-os-Montes, do Alemtejo e 

Algarve ... para o transporte de pequenas cargas e para cavalaria, principalmente no Alemtejo e 

Algarve» (CABREIRA, Tomás A Política Agrícola Nacional, (obra póstuma), Imprensa da Universidade, 

Coimbra, 1920 [1919], p. 421). 
141

 Província do Algarve, n.º 404, 24/9/1916, p. 2. 
142

 LAINS, Pedro, Os Progressos do Atraso. Uma Nova História Económica de Portugal 1842-1992, p. 

135. 
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5. A pesca e o sal 

 Lagos
143

, Portimão, Albufeira, Faro, Olhão, Tavira e Vila Real de Santo António 

eram os principais portos de pesca da costa algarvia. A questão da pesca era vital para a 

província. Milhares de pessoas viviam desta actividade. A liberdade de pesca que então 

se discutia com a Espanha não era bem aceite, visto que os processos de pesca utilizados 

pelos espanhóis eram prejudiciais à reprodução das espécies. Não estavam, porém, nas 

intenções do governo, quando rubricasse o tratado de comércio com aquele país, 

conceder a liberdade de pesca
144

. 

As principais espécies capturadas eram a sardinha e o atum, esta última por 

intermédio de armações - de direito e de revés -, que mobilizavam avultados capitais e 

respectivos interesses, localizadas, essencialmente, a sotavento: «Quasi todos os 

apparelhos, excepto os d'um corajoso industrial algarvio, o sr. João Antonio Judice 

Fialho, são propriedade de emprezas colectivas, constituidas sob as formulas de 

sociedades anonymas, ou sociedades por quotas»
145

 (Quadros n.º 26 a 28). 

 

Quadro n.º 26 

Número de armações e de cercos no Algarve 

(1914-1918) 

 1914 1915 1916 1917 1918 

Armações 
Sardinha 

 

54 

 

49 

 

48 

 

- 

 

38 

Atum 13 - 13 - 12 

Cercos 37 31 31 - 28 
Fonte: CABREIRA, Tomás, O Algarve Económico, p. 142 e 146 e 

FONSECA, Henrique Alexandre da, "A marinha no Algarve na I Grande 

Guerra", Anais do Município de Faro, XXV, 1995, pp. 116 e 133. 

 

Em 1914, a pesca da sardinha na costa algarvia - realizada essencialmente por 

intermédio de armações e de cercos americanos -, representava 57,4% do total 

                                                 

143
 A pesca que se exercia entre a ponta de Sagres e a baía de Lagos produzia anualmente 200 contos de 

réis, empregava 1.253 homens e 13 menores e o seu material em que entravam 206 embarcações era 

avaliado em 314 contos de réis. Cerca de 1909, na baía de Lagos estavam lançadas 16 armações de pesca 

de sardinha e 2 de atum. Lagos, porém, não possuía um porto de pesca capaz de abrigar 

convenientemente, os homens e as embarcações e potenciar o seu desenvolvimento (MIRANDA, 

“Memoria do sr. Visconde de Miranda, proprietario-agricultor em Lagos, apresentada ao Congresso 

Nacional de Lisboa”, Lagos, 20 de Dezembro de 1909, O Algarve, n.º 118, 26/6/1910 e METZNER, 

Augusto Henrique, “Ideia sobre um porto de pesca em Lagos”, O Algarve, n.º 179, 27/08/1911, p. 1). 
144

 ADF. Inventário do Governo Civil, Livros Copiadores de Telegramas do Governo Civil, 1913-1921 

(299A), «Telegrama ao Exmo. Ministro dos Negócios Estrangeiros», de 30 de Novembro de 1914. 
145

 MASCARENHAS, Luiz, Indústrias do Algarve, 1915, p. 3. 
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capturado, enquanto a do atum se ficava pelos 20,5%
146

, situando-se em Tavira, a lota 

de mais avultado rendimento
147

. Naquele ano, os 37 cercos renderam 582 contos
148

. Em 

1918, «Cada cerco pescava em média 500 milheiros de sardinha, cujo preço variava 

entre 5$00 e 12$00 o milheiro»
149

. 

 

Quadro n.º 27 

Produto da pesca efectuada pelas armações de sardinha e  

atum no departamento marítimo do sul 

(1914 a 1920) 
 (contos) 

 1914 1915 1917 
 Sardinha Atum Sardinha Atum Sardinha Atum 

Algarve 332 502 499 569,577 753,800 1.139,464 

Total Nacional - - - - 2.446,298 1.139,464 
 

 1918 1919 1920 
 Sardinha Atum Sardinha Atum Sardinha Atum 

Algarve 571,774 429,029 676,881 568,653 1.227,728 2.659,341 

Total Nacional 2.557,424 429,029 2.676,312 568,653 3.870,477 2.659,341 

Fonte: CABREIRA, Tomás, O Algarve Económico, p. 145; Anuário Estatístico de 

Portugal. Ano de 1919, Imprensa Nacional, Lisboa, p. 17 e Anuário Estatístico de Portugal, 

1921, p. 183; 1923, p. 120 e 1924, p. 115. 

 

Quadro n.º 28 

Produto da pesca efectuada pelos «Cercos Americanos» 
(contos) 

Centros 1915 1916 1917 1918 1919 

Portimão 1.466, 401 1.410, 156 1.428, 871 556, 068 365, 595 

Olhão 869, 896 883, 555 506, 955 287, 827 291, 869 

V. R. S. A. 870, 678 738, 234 577, 684 140, 103 313, 626 

Total 3.206,975 3.061,945 2.533, 510 983,998 971,091 
  Fonte: Anuário Estatístico de Portugal. Ano de 1919, p. 18. 

 

Nos centros piscatórios de Lagos e de Vila Real de Santo António o aumento 

percentual do valor do pescado alcançou, respectivamente, 260% e 18% (Quadro n.º 

29). 

 

 

                                                 

146
 CABREIRA, T., O Algarve Económico, p. 139. 

147
 CABREIRA, T., O Algarve Económico, pp. 142-143. 

148
 CABREIRA, T., O Algarve Económico, pp. 145-146. 

149
 FONSECA, Henrique Alexandre da, "A marinha no Algarve na I Grande Guerra", Anais do Município 

de Faro, XXV, 1995, p. 130. 
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Quadro n.º 29 

Valor do Pescado 

(contos) 

 1914 1918 

Lagos 232 836 

V.R.S.A. 628 742 
Fonte: ABECASSIS, Duarte, ob. 

cit., pp. 138 e 151. 

 

Embora, em 1916, a pesca tivesse atravessado uma crise, «a elevação constante 

do preço das conservas» tinha «compensado, com largueza, industriais e pescadores 

dos prejuízos que o facto podia representar para eles»
150

. 

No decorrer do conflito, assistiu-se a um incremento da actividade piscatória, 

não tanto pelas quantidades capturadas, que não registaram acréscimos substanciais, 

mas pela progressiva valorização, principalmente devida à procura por parte das 

fábricas de conservas. 

Em Setembro de 1915, constatava-se: «A sardinha atinge, ao chegar a terra, 

ainda viva, irisada e prateada, preços quasi fabulosos. Não é raro ver os fabricantes 

compral-a por oito e mais escudos o milheiro. Pesque-se muito ou pouco, as fábricas 

tudo absorvem»
151

. 

Entre 1914 e 1919, o produto da pesca no Algarve cresceu 230%, tendo 

continuado a aumentar até 1924 (Quadro n.º 30). 

 

Quadro n.º 30 

Produto da pesca marítima nas  

capitanias dos portos  

e delegações do Algarve  

(1914-1919) 

               (contos) 

Anos Portos do 

Algarve 

Resto do 

país 

1914 1.732 4 913 

1915 2.392, 287 6 815 

1916 2.409, 491 8 283 

1917 5.062, 611 11 258 

1918 5.048, 110 14 625 

1919 5.728, 029 19 549 
Fonte: Anuário Estatístico de Portugal. 

Ano de 1919, Imprensa Nacional, Lisboa, 

                                                 

150
 MENDES, Adelino, O Algarve e Setúbal, p. 93. 

151
 MENDES, Adelino, O Algarve e Setúbal, p. 115. 
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1922, p. 15 e ABECASSIS, Duarte, ob. 

cit., quadro entre as páginas p. 16 e 17. 

 

Paulatinamente, porém, o preço do peixe aumentou com o prolongamento do 

conflito, criando sérias dificuldades às classes de menos recursos económicos. Em Faro, 

constatava-se que apenas o podia «comer quem tiver largos meios de fortuna»
152

. 

Este conjunto de indicadores permite concluir na conjuntura da guerra os 

negociantes de peixe amassaram elevados «lucros de guerra». 

Contudo, as armações de pesca no Algarve durante a guerra enfrentaria, porém, 

um conjunto de problemas
153

. 

No que respeita ao sal, no Almargem (Tavira), em Faro e em Portimão 

localizavam-se as principais salinas. O sal produzido no Algarve era de boa qualidade, 

comparável ao melhor do país, o de Setúbal. Escassíssimos elementos estatísticos da sua 

produção dispomos, embora estejamos persuadidos que ela terá aumentado - 

eventualmente importado quando havia déficit -, visto que no período em análise 

cresceram as capturas das principais espécies piscícolas, assim como a produção de 

conservas de peixe. 

Em 1914, o Algarve exportara cerca de 505 toneladas no valor de 873 

escudos
154

. Contudo, a exportação deste produto tinha vindo a declinar, consequência da 

concorrência do sal estrangeiro, vendido a preços mais competitivos. 

 

 

6. Indústrias 

A indústria algarvia caracterizou-se pela especialização nas conservas de peixe e 

na cortiça implantadas em pequenas «ilhas» industriais. Estes sectores perante a 

inexistência de um mercado interno capaz de absorver os seus produtos voltaram-se 

desde o seu arranque para os mercados internacionais. Esta dependência tornou-as 

presas fáceis das crises internacionais, mas relativamente expansionistas aquando da 

eclosão de grandes confrontos externos. 

                                                 

152
 O Algarve, n.º 516, 10/02/1918, p. 1. 

153
 Acerca destes conflitos consultar RODRIGUES, Joaquim Manuel Vieira, A Indústria de Conservas no 

Algarve (1865-1945), Tese de Mestrado, Lisboa, FSCH-UNL, 1997. 
154

 CABREIRA, T., O Algarve Económico, pp. 150-151. 
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Para além daquelas, o Algarve possuía ainda as extractivas (ferro, cobre e 

manganésio)
 155

, incluindo-se nestas as águas minerais que tinham em Monchique, uma 

das termas mais afamados do país, os materiais de construção (pedreiras e madeiras), a 

construção naval, a têxtil (linho, cordoaria e lanifícios), a cerâmica, a metalúrgica, entre 

outras. 

Na geografia económica do Algarve encontraríamos ainda as pequenas 

indústrias do vestuário, da lã (Vila do Bispo)
156

, dos artigos de palma e de sapatos 

(Loulé
157

), esparto e pita, da doçaria, da marcenaria, construção civil, carroceria e 

serralharia
158

. Em 1911, contabilizavam-se 92 fábricas, 77 motores, com uma potência 

de 1.125 HP, nas quais laboravam 5.019 operários
159

. 

Estas indústria caracterizavam-se pela sua reduzida mecanização, pulverizando-   

-se pelos sectores doméstico, manufactureiro e oficinal, predominando a grande 

incorporação de mão-de-obra. 

Existiam ainda 80 pequenas indústrias, sobre as quais recaía a contribuição 

industrial, pressupondo que neste amplo mundo, muitos mais existiriam, mas incapazes 

de satisfazerem qualquer contribuição, extremamente variadas que, em 1912-13, tinham 

um efectivo que alcançavam 4.156 de indivíduos
160

. Entre estes, sobressaíam os 

alugadores de carros (867), operários (613), fabricantes de aguardente (228), pessoal de 

moinhos de vento (239), entre uma multitude de outros. Porque pagavam contribuição 

industrial, certamente muita baixa, eram indústrias de índole familiar, algumas podendo 

empregar um ou outro trabalhador. 

Entre 1911 e 1917, o parque industrial algarvio conheceu um relevante 

desenvolvimento, quer em número de fábricas, quer em número de operários (Quadros 

n.º 31, 32 e 33). 

 

 

 

 

                                                 

155
 CABREIRA, T., O Algarve Económico, p. 153. 

156
 CABREIRA, T., O Algarve Económico, p. 163. 

157
 Nesta localidade, um significativo número de mulheres dedicavam-se à confecção de balsas e alcofões 

de palma e ainda de outros artigos, com grande procura em «Londres e outros portos inglezes». Cf. Luiz 

Mascarenhas, "Roteiro do Algarve", O Algarve, 28/5/16, p. 1. Acerca da indústria de calçado em Loulé, 

consultar RODRIGUES, Joaquim Manuel Vieira, A Indústria de Curtumes e do Calçado em Loulé (1850-     

-1945), Câmara Municipal de Loulé, 2005. 
158

 CABREIRA, T., O Algarve Económico, p. 165. 
159

 CABREIRA, T., O Algarve Económico, p. 164. 
160

 CABREIRA, T., O Algarve Económico, pp. 165-167. 
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Quadro n.º 31 

As Principais Indústrias do Algarve em 1911 

 

Indústrias 
N.º de 

fábricas 

N.º de 

motores 

Potência 

(HP) 

N.º de 

operários 
  1911 1917 1911 1917  

Metalúrgicas 6 7 - 172,5 - 45 

Cerâmicas 2 2 - 32 - 45 

Químicas 3 2 - 16 - 15 

Alimentares 41 59 - 659 - 3 206 

Têxteis 15 1 - 27 - 340 

Corticeira/mobiliária 22 5 - 118 - 1 244 

Gráficas 3 7 - 110,5 - 124 

Total 

Algarve 

Continente 

 

92 

- 

 

77 

- 

 

70 

2 205 

 

1 135 

- 

 

1 430 

105 742 

 

5 019 

- 
Fonte: CABREIRA, Tomás, O Algarve Económico, p. 160. Para 1917, MARQUES, A. H. Oliveira 

(dir.), História da Primeira República Portuguesa. As Estruturas de Base, Iniciativas Editoriais, p. 

215 e Estatística Industrial, Ano de 1917, Boletim do Trabalho Industrial, n.º 116, Lisboa, 1926. 

 

Quadro n.º 32 
Distribuição dos estabelecimentos industriais  

no distrito de Faro em 1917 

Concelhos 
N.º de 

estabelecimentos 

N.º de 

operários e 

empregados 

Albufeira 2 231 

Faro 32 553 

Lagoa 10 835 

Lagos 25 1 169 

Loulé 13 377 

Olhão 53 2 891 

Alportel 28 357 

Silves 20 663 

Tavira 8 248 

Portimão 12 1 225 

V. R. S. A. 36 1 637 

Algarve 

Continente 
239 

5 647 
10 186 

130 095 
Fonte: ABECASSIS, D., Estudo Geral Económico e 

Técnico dos Portos dos Portos do Algarve, Junta Autónoma 

do Porto Comercial de V.R.S.A., Porto, 1926, p. 21. 

 

 

 

 

 



Capítulo I – A Economia Algarvia na Primeira Grande Guerra 

 

56 

 

 

Quadro n.º 33 
A Indústria Algarvia em 19 17 

N.º de 

estabelecimentos Homens Mulheres 
Empregados 

de escritório 
Total 

 Menores Maiores Mestres Total Menores Maiores Mestres Total   

239 709 4 009 257 4 975 1 084 3 967 13 5 064 147 10 186 

Fontes: MARQUES, A. H. Oliveira (dir.), História da Primeira República Portuguesa. As Estruturas de 

Base, Iniciativas Editoriais, p. 215, Estatística Industrial, Ano de 1917 e Boletim do Trabalho Industrial, 

n.º 116, Lisboa, 1926. 

 

Em relação à indústria têxtil, cerca de 1915, «vigorava um autêntico trust 

industrial, conquanto limitado, o de Modesto Gomes dos Reis, que agrupava fábricas … 

em Loulé, Faro, Silves, Vila Real de Santo António, etc»
161

. 

O distrito de Faro posicionava-se como o quarto mais industrializado do país, a 

seguir a Lisboa, Porto e Braga. A população operária era, em número absoluto, a mais 

importante, mais uma vez depois daqueles distritos, embora, «o numero de motores das 

fabricas algarvias não [estivesse] na proporção do pessoal algarvio, o que, em parte, é 

devido à technica de certas indústrias algarvias e ao excessivo predomínio do trabalho 

manual noutras industrias»
162

. 

Em Setembro de 1915, o comandante Mendes Cabeçadas traçava um quadro 

optimista da economia regional ao afirmar que estava «magnificamente estabelecida». E 

adiantava: «A nossa exportação excede em mais de dois mil contos a importação e a 

balança comercial da provincia vae a perto de quatro mil contos. As nossas conservas 

de peixe, as nossas frutas verdes e secas, os nossos primôres, tudo isso tem os seus 

mercados no paiz ou no estrangeiro, não chegando em geral para os abastecer»
163

. 

De extrema importância foi a instalação de Armazéns Gerais
164

 para a indústria 

de conservas
165

 e para a de cortiça
166

, destinados a auxiliar estas indústrias em contexto 

de alguma dificuldade na exportação, onde os industriais depositariam os seus produtos, 

em troca dos capitais necessários ao prosseguimento da sua actividade
167

. 

                                                 

161
 ADF. Fundo: Câmara Municipal de Faro, Actas das Sessões da Câmara Municipal, 1910-1919, Sessão 

de 26/11/1911, Livro 42 (1910-1912), B/A.1 e OLIVEIRA M., O. H., História. da 1ª República 

Portuguesa, p. 223. 
162

 CABREIRA, Tomás, O Algarve Económico, p. 165. 
163

 MENDES, Adelino, O Algarve e Setúbal, p. 22. 
164

 Decretos n.º 766, 18/8/1914 e n.º 783, 21/8/1914. 
165

 Decreto n.º 1.972, 19/10/1915. 
166

 Consultar Decreto n.º 810, 29/8/1914 e decreto n.º 865, 16/9/1914. 
167

 Sobre um pequeno inquérito às fábricas de conservas e de cortiça para a atribuição de cerca de mil 

escudos para os armazéns gerais consultar ADF. Inventário do Governo Civil, Livro Copiador de 

Correspondência do Governo Civil, 1914-1915 (236), «Ofício ao Sr. Administrador do Concelho de 

Faro», n.º 335, 14 de Dezembro de 1914. 
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Analisemos, pois, a evolução das mais importantes indústrias algarvias durante a 

guerra, chamando a atenção para a grande carência de dados estatísticos respeitantes à 

produção e à exportação. 

 

 

6.1. Conservas 

Os principais centros conserveiros
168

 localizavam-se em Portimão, em Olhão, 

em Lagos e em Vila Real de Santo António. Este último centro tornar-se-ia na principal 

lota de atum, não apenas do Algarve, como do próprio país, e importante no fabrico e 

exportação de conservas do referido produto.  

Com o deflagrar da guerra intensificar-se-ia a criação de novas fábricas e de infra-

estruturas de apoio, nomeadamente, cais, litografias, secções de lata vazia, serralharias, 

etc. Em 1917, tinha crescido significativamente este sector, com primazia para os 

centros de Olhão, Vila Real de Santo António, Portimão e Olhão
169

. Naquele ano, 

representava 33,47% do número de estabelecimentos industriais do Algarve e 

empregava 77,28% do número de operários e de empregados  (Quadro n.º 34). 

 

Quadro n.º 34 

Distribuição das fábricas de conservas de peixe   

no distrito de Faro em 1917 

Concelhos 
N.º de 

fábricas 
N.º de operários 

Albufeira 2 231 

Faro 2 206 

Lagoa 9 830 

Lagos 13 1 019 

Quarteira 3 268 

Olhão 34 2 638 

Silves 1 91 

Tavira 2 185 

Portimão 6 1 055 

Castro Marim 2 - 

V. R. S. A. 8 1 349 

Total 80 7 872 

                                                 

168
 Acerca da indústria de conservas no Algarve, consultar RODRIGUES, Joaquim Manuel Vieira, A 

Indústria de Conservas no Algarve (1865-1945), Tese de Mestrado, Lisboa, FSCH-UNL, 1997. 
169

 Na Câmara dos Deputados, António Macieira, diria com júbilo que «O país trabalha. Há uma nova, 

grande e útil agitação comercial e industrial em toda a nação. O Algarve aumenta com catorze as suas 

fábricas de conservas» (Diário da Câmara dos Deputados, Sessão de 7 de Fevereiro de 1917). 
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Fontes: ABECASSIS, Duarte, Estudo Geral Económico e 

Técnico dos Portos dos Portos do Algarve, Junta Autónoma 

do Porto Comercial de V.R.S.A., Porto, 1926, p. 22 e ADF. 

Fundo Governo Civil, Registo de Correspondência 

Recebida pelo Governo Civil, 1918, Mç2/Cx761. 
 

 

Como industriais destaque-se o incontornável «capitão da indústria de 

conservas», Júdice Fialho (1859-1934), com fábricas em várias localidades do Algarve, 

e mesmo fora da região, destinadas quer à produção de conservas de sardinha, quer de 

atum
170

. 

Com o deflagrar do conflito a exportação de conservas de Olhão conheceu 

alguma dificuldade conduzindo à paragem dos cercos e ao encerramento das fábricas. 

Para diminuir os prejuízos os industriais solicitavam que fossem tomadas algumas 

medidas, designadamente a criação provisória do regime de warrants, que o governo 

adquirisse conservas em todos os centros produtores e alargamento dos prazos para 

reforma das letras
171

. A resposta a estas momentâneas dificuldades foi a criação dos 

armazéns gerais, como já deixámos sublinhado. 

Também o deflagrar da guerra tinha tido um impacto negativo em Vila Real de 

Santo António. O minério das minas de S. Domingos e a exportação de conservas, estas 

para o importante mercado alemão, seriam afectados pela falta de transporte marítimo. 

O desemprego começava a alcançar uma dimensão preocupante
172

. 

Durante a guerra esta indústria atravessaria sérios problemas no fornecimento de 

folha-de-flandres, cuja caixa, em Março de 1917, atingia os 48$00
173

, do estanho, de 

óleos e de azeite
174

, tendo mesmo levado ao encerramento de fábricas. 

                                                 

170
 Este industrial que aliava a dureza das suas posições para com os operários à filantropia. Num gesto 

benemérito ofereceu à Cruz Vermelha 100 caixas de latas de conservas de sardinha com destino às tropas 

portuguesas algures na frente de combate (O Algarve, n.º 497, 30/09/1917, p. 1). 
171

 ADF. Inventário do Governo Civil, Livro Copiador de Telegramas do Governo Civil, 1908-1915 

(447), «Telegrama aos Exmos. Ministro do Interior, das Finanças e Fomento», 18/8/1914. 
172

 “Alerta povo de Vila Real de Santo António”, Província do Algarve, n.º 307, 08/11/1914, p. 2. 
173

 O Algarve, n.º 470, 25/03/1917, p. 3. Houve mesmo casos de contrabando para Espanha. Cf. O 

Algarve, n.º 520, 10/03/1918, p. 2. 
174

 Cf. Decreto n.º 4.698, de 24/07/1918, O Algarve, n.º 541, 04/08/1918, p. 4, n.º 542, 11/08/1918, p. 1 e 

n.º 551, 13/10/1918, p. 1. Em telegrama de 3 de Dezembro de 1917, o Governador Civil, Francisco 

Vieira, afirmava que o azeite depositado nos armazéns gerais de Lagos pertenciam à firma União 

Industrial Lacobrigense, e que eram exclusivamente destinados ao fabrico de conservas (ADF. Inventário 

do Governo Civil, Livros Copiadores de Telegramas do Governo Civil, 1918 (138A), «Telegrama ao 

Exmo. Subsecretário do Ministro do Trabalho, Lisboa», de 3 de Dezembro de 1917). 
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 Esta matéria-prima tinha também evidentes implicações sociais, às quais se 

aliava a paulatina introdução das máquinas de cravar com a viva oposição dos 

soldadores que temiam pelos seus postos de trabalho. 

Aqueles contratempos
175

 foram 

rapidamente ultrapassados. O período de 1914-    

-24, foi a sua década de ouro, correspondendo, 

quanto a nós, a um verdadeiro take off do sector. 

A enorme procura de sardinha por parte de 

espanhóis tinha feito subir fortemente o seu 

preço, colocando em risco o funcionamento das 

fábricas de conservas. Solicitava-se ao governo o 

estabelecimento de uma «taxa prohibitiva» da 

exportação de sardinha por fabricar, quer para 

Espanha quer para qualquer outro país
176

. 

Entre 1914 e 1918, a exportação de 

conserva de sardinha, a mais exportada, aumentou 

94%, em quantidade e, 1.191%, em valor. O 

preço médio da tonelada cresceu 667% (Quadro 

n.º 35). 

 

Quadro n.º 35 

Exportação de conservas de Sardinha (1914-1918) 

                   Unidades: toneladas e contos 

Anos 

 

Sardinha 

(1) 

 

Índice 

(2) 

 

Contos 

(3) 

 

Índice 

(4) 

Preço 

médio da 

tonelada 

(5) 

 

Atum 

(6) 

 

Outras 

(7) 

 

Total 

(1+6+7) 

1914 18.488 100 1.678 100 90$08 1.633 142 20.263 

1915 25.269 137 2.466 147 97$60 2.228 2.418 29.915 

1916 24.537 133 3.701 221 150$83 1.337 3.233 29.107 

1917 31.530 171 7.130 425 226$13 1.293 1.733 34.556 

1918 35.880 194 21.658 1.291 600$36 858 810 37.548 
Fontes: Comércio e Navegação. Estatística Comercial, anos de 1910 a 1920, in A. H. Oliveira Marques (Dir.), 

História da Primeira República Portuguesa. As Estruturas de Base, p. 226. 

                                                 

175
 Cf. por exemplo "O Algarve e a Guerra", O Algarve, n.º 333, 09/08/1914, p. 1 e "No período da 

guerra", O Algarve, n.º 334 , 16/08/1914, p. 1. 
176

 “Assunto grave”, O Arauto dos Interesses Algarvios, n.º 27, 21/01/1915, p. 3. 

A Capital, 26 de Setembro de 1915 
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Gráfico n.º 4 

 

Fonte: Quadro anterior. 

 

Gráfico n.º 5 

Fonte: Quadro anterior. 
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 Para o Algarve, apenas conhecemos a produção de 1915 e 1916, em caixas de 

100 latas de 1/4 club 30 mm, cujo aumento apenas atingiu os 4,3%, longe dos quase 

30% de aumento registado no total (Quadro n.º 36). 

 

Quadro n.º 36 

A Produção de Conservas nos Centros Conserveiros Algarvios (1915-1916) 

Anos Lagos % 
(1) 

Portimão % 
(1) 

Olhão % 
(1) 

V.R.S.A

. 
% 
(1) 

Total 

Algarve 

Total 

Geral 

1915 192.159 12,56 265.026 17,32 307.277 20,08 81.562 2,38 846.024 1.529.814 

1916 171.321 8,76 336.681 16,95 293.455 14,77 81.184 4,44 882.641 1.985.545 

 (1) - % da produção total nacional. 

Fonte: Boletim dos Organismos Económicos, n.º 2, vol.1º, Dezembro 1935, Gráficos 22, 30 e 31. 

 

 Embora sejam parcos estes elementos, os dados da exportação nacional e os 

testemunhos deixados permitem-nos afirmar que os lucros dos conserveiros algarvios 

foram consideráveis. 

 Em Olhão o impacto da guerra contribuiria para o seu desenvolvimento 

industrial visto que «o fornecimento de peixe em conserva, tanto em molhos como em 

salmoura, quer às tropas portuguesas envolvidas em operações de guerra em África e 

na Flandres (...), quer aos exércitos dos outros países Aliados contra a Alemanha, fez 

aumentar muito o número de fábricas...». Neste centro conserveiro, no final da 

contenda, existiriam cerca de 80 unidades, embora, algumas «verdadeiramente 

improvisadas nas instalações e apetrechamento, sem organização eficaz e sem suporte 

financeiro suficiente, …», pelo que, terminadas as hostilidades, muitas encerraram
177

. 

A exportação enriqueceu grande número de industriais; Júdice Fialho
178

 - «o 

maior armador de pesca de todo o mundo»
179

 - de Portimão; os Ramires, de Vila Real 

de Santo António; os Padinhas, de Tavira, entre outros. «A França e a Inglaterra 

devoravam as suas conservas de peixe»
180

. 

 A acumulação de capitais fora enorme: «Lucros, muitos lucros! Fábricas, muitas 

novas fábricas! 

                                                 

177
 NOBRE, Antero, História Breve da Vila de Olhão da Restauração, p. 160. 

178
 O jornal O Arauto elogiava este industrial pelos «bairros novos de Portimão, criados principalmente 

com a migração dos seus operarios e maritimos e a epargne de seus salariados. [...] sem o auxilio do 

Estado, britanicamente ou melhor  à yankée, tem sido o maior propulsor do fomento da provincia», 

(“Patrícios ilustres. João António Judice Fialho”, O Arauto dos Interesses Algarvios, n.º 46, 3/6/1915, p. 

1). 
179

 MENDES, Adelino, O Algarve e Setúbal, p. 94. 
180

 MENDES, Adelino, O Algarve e Setúbal, p. 116. 
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 Era verdade que o escudo se desvalorizava quási dia a dia; que os preços das 

matérias primas subiam vertiginosamente; que os escudos que se recebiam pela venda 

das conservas, não chegavam para fabricar a mesma quantidade de mercadoria. 

 Mas ninguém, ou poucos, se preocupavam com essas ninharias. 

Estava-se num período áureo de «laissez faire», de «laissez aller», da economia 

libera»l. 

 O clima de euforia, perante os tempos que corriam, a ganância dos industriais e a 

falsificação da qualidade do produto foram retratados por um técnico da Direcção-Geral 

das Indústrias: «Veio depois a Grande Guerra, em 1914, e então a grande maioria dos 

conserveiros portugueses pôs absolutamente de parte todos os princípios de higiene a 

que já me referi, e, tendo unicamente como objectivo fabricar muito e vender depressa, 

porque então tudo se vendia para os países em luta, começou a encher as latas com 

qualquer espécie de peixe e assim tivemos ocasião de ver, como conservas de sardinha 

portuguesas, o carapau, a cavala, toutiços, cabeças, etc. 

Resultou de todo este abuso, como era de esperar, o descrédito da nossa 

indústria de exportação, que durante tantos anos marcou na nossa balança económica 

do nosso país como a de maior rendimento em moeda estrangeira. 

Mas não pararam aqui as aspirações industriais, que nunca pensaram um 

momento nas consequências funestas que este estado de coisas havia de causar a toda a 

indústria! Continuaram montando mais fábricas nas mesmas condições, com todos os 

defeitos de instalação, sem que aparecesse alguém com autoridade que lhes 

embargasse o passo. [ ... ]»
181

. Um outro autor dá-nos conta do comportamento dos 

vários sectores sociais ligados às conservas neste período de vacas gordos. Com a 

guerra «a indústria de conservas absorvia sempre mais peixe. Cresceram os armadores, 

multiplicaram-se os conserveiros e os exportadores.  

 E as conservas portuguesas desacreditaram-se!», visto que «encheram-se latas 

de sardinha com tudo: - cabeças de sardinha, talos de couve, serradura... 

 E, então, ninguém reclamou ao Governo! 

 A trampolinice criminosa, fazia-se, contando com o afundamento do barco, para 

roubar a companhia de seguros. 

                                                 

181
 Boletim do Trabalho Industrial, n.º 133, p. 139. 
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 Autor do crime o industrial, seu cúmplice, às vezes instigador, o 

comerciante”
182

. 

 

 

6.2. Cortiça 

Sector antiquíssimo na província era, conjuntamente com a antecedente, uma das 

mais importantes, tendo em Silves
183

 o seu epicentro, embora S. Brás de Alportel
184

, 

Faro e Portimão
185

 fossem também destacados centros corticeiros
186

. 

O negócio da cortiça, no último quartel do século XIX, criaria uma nova 

burguesia. Foi «Gente simples e humilde» que «bafejada pela fortuna ... conseguiu 

triunfar. Os Uvas, Louros, Dourados, Viegas, Barreiras, Claras, Eusébios e Gagos 

dominam a estrutura social» de S. Brás de Alportel. Os sinais exteriores de riqueza 

surgem em vários momentos, designadamente, nos casamentos
187

. 

Em 1910, a indústria de cortiça representava 8,9% e 6,9%, respectivamente do 

número de trabalhadores e do valor acrescentado do total da indústria portuguesa
188

. 

Em 1911, o parque industrial da cortiça assentava essencialmente na 

manufactura e em unidades domésticas oficinais, repousando a confecção dos produtos 

                                                 

182
 DIAS, Da Cunha, Conservas de Peixe. Subsídios Para o Estudo de um Problema Nacional, pp. 177 e 

179. 
183

 Sobre a introdução da indústria corticeira em Silves ver DOMINGUES, J. D. Garcia, Silves. Guia 

Turístico da Cidade e do Concelho, Região de Turismo de Algarve, 1989, p. 54 e CUSTÓDIO, Jorge, 

“Tecnologias e Maquinismo na Avern, Sons & Barris de Silves”, Museu da Cortiça da Fábrica do Inglês. 

Exposição Permanente. Estudos e Catálogos, Fábrica do Inglês, S.A., Silves, 1999, p. 84. 
184

 No projecto de lei de criação deste concelho constatava-se: «Foram os habitantes de S. Brás de 

Alportel quem iniciou, em Portugal, o comércio das cortiças e provocou o desenvolvimento da indústria 

correspondente. São ainda os habitantes de S. Brás quem colhe e negocia 50% da produção corticeira do 

país» (Arquivo Parlamentar, ano de 1914, cit. in Estanco Louro, O Livro de Alportel, p. 146. 
185

 Por exemplo, nesta cidade, em 1870, José Joaquim Serpa (Portimão, 8/8/1827 – Portimão, 25/6/1912), 

visconde de Alvor, fundou uma fábrica de rolhas de cortiça, com o capital de 50.000$000 réis. Nela 

trabalhavam 100 operários, utilizando matéria-prima do Algarve e Alentejo, e com uma produção de 

35.000.000 de rolhas por ano no valor de 52.500$000 réis. Como muitos industrias algarvios também 

negociava em frutos secos (SILVA, José Krohn da e CÔRTE-REAL, Miguel Maria Telles Moniz, 

Titulares do Liberalismo do Algarve. Subsídios Histórico-Genealógicos, Edição dos Autores, Lisboa, 

2006, p. 78). 
186

 ABECASSIS, Duarte, Estudo Geral Económico e Técnico dos Portos dos Portos do Algarve, Junta 

Autónoma do Porto Comercial de V.R.S.A., Porto, 1926, p. 22. 
187

 DUARTE, Afonso da Cunha, Memórias – S. Brás de Alportel. Igrejas e Instituições Religiosas, vol. I, 

Casa da Cultura António Bentes, S. Brás de Alportel, 2005, p. 75. 
188

 LAINS, Pedro, Os Progressos do Atraso. Uma Nova História Económica de Portugal 1842-1992, 

Quadro n.º 4.6, p. 138. Em princípios de Fevereiro de 1893, aquando da visita ao Algarve de Alfredo de 

Canellas e de Azedo Gneco, membros da comissão central de inquérito à indústria corticeira, o último 

lastimaria que a «grande exportação de cortiça em prancha que, por não ser cá manipulada, vae, com 

grande prejuizo nosso, enriquecer os mercados das outras potencias; ...» (Noticias do Algarve, 

Semanário Monárquico Independente, n.º 1, 5/2/1893, p. 1).  
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no trabalho operário - «energia a sangue» -, com pouca incorporação da 

mecanização
189

. Entre 1870 e 1920, a história do sector rolheiro nesta cidade, pautou-se 

«pela presença da mão e da habilidade ou “indústria” do operário corticeiro ...»
190

. 

Em 1913, o número de fábricas teria descido para 13, nas quais trabalhariam 

1.050 operários
191

, enquanto, os dados referentes a 1917 mostram que se verificara um 

acentuado crescimento no número de unidades (Quadro n.º 37). 

 

Quadro n.º 37 
Distribuição das fábricas de cortiça no 

distrito de Faro em 1917 

Concelhos 
N.º de 

fábricas 

N.º de 

operários 

Alportel 23 299 

Faro 9 114 

Silves 13 503 

Portimão 2 99 

Total 46 1 015 
Fonte: ABECASSIS, Duarte, Estudo Geral 

Económico e Técnico dos Portos  dos Portos do 

Algarve, Junta Autónoma do Porto Comercial de 

V.R.S.A., Porto, 1926, p. 22. 

 

Aceitando os dados anteriores, concluir-se-á que a média de operários por 

fábrica se reduziu significativamente, acentuando a pulverização industrial - anúncio de 

problemas no sector e correspondente crise social -, localizando-se, em Silves, e, em 

Portimão, as fábricas com maior concentração de operários. 

 Em Silves e noutros centros corticeiros algarvios predominava a indústria 

rolheira. Entre 1914 e 1919, a exportação de matéria-prima e cortiça semi-

manufacturada correspondeu a valores que raramente ficavam abaixo dos 90%
192

. 

O deflagrar da contenda colocou em difícil situação o comércio de cortiça: entre 

1914-1918, «as exportações de quase todas as classes de cortiça sofrem uma quebra 

notável: 63,9 por cento na cortiça de prancha, de 88,9 por cento na cortiça virgem, de 

39,3 por cento nas aparas e de 38 por cento nos quadros. Apenas a exportação de 

                                                 

189
 Entre a maquinaria utilizando a força braçal encontramos as garlopas (máquinas para fazer rolhas), as 

máquinas de rabanear, as quadradoras manuais, as contadoras, as calibradoras e as prensas manuais. 
190

 CUSTÓDIO, Jorge, “Tecnologias e Maquinismo na Avern, Sons & Barris de Silves”, Museu da 

Cortiça da Fábrica do Inglês. Exposição Permanente. Estudos e Catálogos, Fábrica do Inglês, S.A., 

Silves, 1999, p. 85, 93 e 110. 
191

 BERNARDO, Hernâni de Barros, "Subsídios para o estudo da indústria corticeira", Boletim da Junta 

Nacional de Cortiça, n.º 47, Set. 1942, p. 12. 
192

 MIRANDA, Sacuntala de, O Declínio da Supremacia Britânica em Portugal (1890-1939), p. 198. 
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rolhas não manifesta tendência para o declínio e a serradura, pelo contrário, 

experimenta uma relativa expansão, dada a sua crescente utilização na embalagem de 

munições. Portugal perde, durante a guerra, os seus dois melhores compradores de 

prancha: a Alemanha, que absorvia 16 por cento da prancha portuguesa, e a Rússia, 

para onde cessam as exportações directas a partir de 1916, passando o comércio com 

esta a fazer-se indirectamente e em muito menor escala, através dos países 

escandinavos, via Riga. Por outro lado, o consumo de outros importadores de cortiça 

diminui consideravelmente. No caso da Grã-Bretanha, as exportações de todas as 

classes de cortiça experimentam uma baixa de 42,6 por cento entre 1913 e 1918. Esta 

contracção dos mercados tradicionais só parcialmente é comparada pelas crescentes 

importações dos Estados Unidos, que emergem da guerra como o mais importante 

consumidor da prancha portuguesa e irão depois absorver quantidades cada vez 

maiores de cortiça virgem»
193

. De facto, no Algarve, com o deflagrar do conflito, em 

1914, o sector atravessaria uma acentuada quebra, quer pelo encerramento de alguns dos 

principais mercados consumidores, designadamente o alemão, quer, à semelhança dos 

frutos secos, pelos entraves colocados ao seu transporte
194

. 

 A crise no sector corticeiro algarvio, porém, não era recente. Havia dez anos que 

em Silves existiam 1.500 operários corticeiros. Contudo, com o encerramento das 

fábricas Vila, Vilarinho
195

 e outras de menor importância, o número de operários 

reduzira-se para uns escassos 500. Para além de ter sido afectado o comércio da cidade, 

                                                 

193
 MIRANDA, Sacuntala de, O Declínio da Supremacia Britânica em Portugal (1890-1939), p. 205. 

194
 "A cortiça", O Algarve, n.º 421, 16/04/1916, p. 2. Em Silves, as referências à crise de trabalho estão já 

presentes em 1912 (ADF. Inventário do Governo Civil, Livro Copiador de Telegramas do Governo Civil, 

1908-1915 (447), «Telegrama ao Exmo. Ministro do Fomento», 17/10/1912). 
195

 Em 1890, a fábrica de Salvador Gomes Vilarinho (1825-1883) seria a maior fábrica corticeira do 

país. Naquele ano Silves contava com 1004 corticeiros (DOMINGUES, J. D. Garcia, Silves. Guia 

Turístico da Cidade e do Concelho, p. 56 e RAMOS, Manuel F. Castelo, “Silves no século XIX – a 

indústria corticeira e a cidade”, Monumentos. Revista Semestral de Edifícios e Monumentos, Direcção-

Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais, n.º 23, Setembro 2005, pp. 32-34). 

 A Vilarinho & Sobrinho estava implantada no concelho de Almada, e encontrava-se ligada à 

fábrica sede localizada em Silves, fundada por Salvador Gomes Vilarinho (1824-1883). Este casaria a sua 

filha e herdeira Teresa Gomes Vilarinho com o seu sobrinho Francisco Manuel Pereira Caldas (1844-

1915), conde de Silves, sócio e sucessor na administração da importante fábrica de cortiça de Silves e da 

sua sucursal no Caramujo. A criação desta última unidade contribuiria para a deslocação de operários de 

Silves para a margem sul do Tejo (FLORES, Alexandre M., Almada na História da Indústria Corticeira e 

do Movimento Operário. Da Regeneração ao Estado Novo (1860-1930), p. 75). 

 Rival daquele foi um outro grande industrial corticeiro, regenerador e depois republicano, 

Gregório Mascarenhas, cuja fábrica conhecida como Avern Sons & Barris (a Fábrica do Inglês), foi 

inaugurada em 1894 (Museu da Cortiça da Fábrica do Inglês. Exposição Permanente. Estudos e 

Catálogos, Fábrica do Inglês, S.A., Silves, 1999 e DOMINGUES, J. D. Garcia, Silves. Guia Turístico da 

Cidade e do Concelho, p. 57 e 60 e RAMOS, Manuel F. Castelo, “Silves no século XIX – a indústria 

corticeira e a cidade”, Monumentos, n.º 23, Setembro 2005, pp. 32-34). 
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perdera, igualmente, o país, visto que a maior parte da cortiça exportada era em bruto e 

em prancha
196

. Em 1912, «perante a ameaça de encerramento de uma fábrica em 

Silves, por parte do proprietário, os trabalhadores propõem-se continuar eles próprios 

a produção, formando-se a Cooperativa Social Silvense, a quem o governo concede 30 

contos para a compra de cortiça e pagamento de salários»
197

. 

Em 1914, o Algarve exportou pelos seus portos 6.055 toneladas, no valor de 479 

contos
198

. Entre 1916-20, os elementos disponíveis da exportação algarvia de cortiça
199

 

(Quadro n.º 38), fornecem-nos uma média de 2.600 toneladas exportadas patenteando a 

crise atravessada pelo sector. 

 

Quadro n.º 38 

A exportação de cortiça pelo Algarve 1916-1920 
                                  (toneladas) 

 

Cortiça em 

bruto ou semi-     

-laborada 

 

% 

Cortiça 

trabalhada 
 

% 
Total 

Faro 6 477 2,1 159 - 6 636 

Portimão 4 148 1,3 1 305 5,6 5 453 

V.R.S.A. 880 - 97 - 977 

S. B. de Alportel 34 - - - 34 

Total 11 539 - 1 561 - 13 100 
Fonte: BERNARDO, H. de Barros, "Da origem e evolução da indústria corticeira", 

Boletim da Junta Nacional de Cortiça, n.º 82, Agosto 1945, pp. 476 e 477-478. 

 

Estalado o conflito, logo se fez sentir o seu impacto económico, com o 

encerramento, quer de algumas fábricas de conserva, em Portimão e em Lagos
200

, quer 

de unidades de cortiça, em Silves
201

 e em Lagos, que tinha no mercado alemão um 

                                                 

196
 “Congresso Regional Algarvio. Um assumpto importante“, Alma Algarvia, n.º 220, 15/08/1915, p. 1. 

197
 MIRANDA, Sacuntala de, O Declínio da Supremacia Britânica em Portugal (1890-1939), p. 203. 

198
 CABREIRA, T., O Algarve Económico, p. 162. 

199
 Em 1915, o país exportou 8.652.179 quilogramas de cortiça em aparas, pranchas, quadros, serradura e 

virgem, no valor de 2.578.405$ (Diário da Câmara dos Deputados, Sessão de 7 de Fevereiro de 1917). 
200

 “Fábricas de Portimão”, O Arauto dos Interesses Algarvios, n.º 4, 13/08/1914, p. 2 e ADF. Inventário 

do Governo Civil – Maços, Correspondência Recebida pelo Governo Civil, 1915, Mç4,cx127. Em Lagos, 

em Janeiro de 1915, são principalmente mulheres que estavam sem trabalho.  
201

 ADF. Inventário do Governo Civil, Livros de Registo de Correspondência Recebida pelo Governo 

Civil, 1913-1916 (395), «Ofício do Administrador do Concelho de Silves», n.º 361, de 16/3/1915. Em 

Silves, perante a gravidade da crise, em 18 de Agosto de 1914, várias instituições da cidade, solicitaram a 

criação em Faro de uma sucursal dos armazéns gerais, redução de tarifas nos caminhos-de-ferro para as 

cortiças que se destinassem de qualquer ponto do país para Silves, subsídios para os operários 

desempregados, conclusão da estrada distrital n.º 178, construção do ramal da estrada da estação de S. 

Marcos à respectiva povoação e limpeza do rio de Silves (ADF. Inventário do Governo Civil, Livro 

Copiador de Telegramas do Governo Civil, 1908-1915 (447), «Telegrama aos Exmos. Srs. Ministro do 

Interior, Fomento e Finanças», 18/8/1914). 
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importante comprador, de que resultou o desemprego para centenas de operários
202

. 

 As mudanças tecnológicas que se produziram nas fábricas de Silves, embora no 

âmbito da manufactura, conduziram muitos operários a deslocarem-se para a margem 

sul. Para mitigar os efeitos do desemprego foram àqueles concedidas passagens 

gratuitas de comboio para poderem procurar trabalho em outras localidades
203

. 

Em Novembro de 1914, a cortiça algarvia continuava profundamente afectada 

pela eclosão do conflito. Nos portos alemães do Báltico tinham os alemães apreendido 

grandes quantidades do produto e outras mercadorias que causara «a ruina a dezenas de 

industriais de S. Braz, Almancil, Loulé, Silves, Santa Bárbara, e outras localidades 

algarvias», cujos prejuízos se elevavam a centenas de contos
204

. 

A Inglaterra com receio que a cortiça pudesse cair nas mãos dos alemães tinha 

proibido a exportação de rolha para a Holanda e para os países escandinavos. Em 18 de 

Outubro de 1916, três
205

 delegados dos corticeiros, sem trabalho, de Portimão, 

solicitavam os bons ofícios do Ministério dos Negócios Estrangeiros, para que o 

governo inglês levantasse a proibição de exportação de rolhas para a Holanda e portos 

escandinavos. A falta de exportação tinha provocado desde Agosto de 1916 a 

«suspensão do trabalho dos rolheiros» na fábrica onde laboravam e com a paralisação 

tinha vindo a fome e a miséria a muitos lares
206

. 

Devido à crónica falta de transportes com repercussões negativas na actividade 

industrial, as fábricas de Portimão pertencentes a Luís Bordas y Marimon
207

, Pedro 

                                                 

202
 O Arauto dos Interesses Algarvios, n.º 6, 27/08/1914, p. 1 e n.º 20, 10/12/1914, p. 3 e ADF. Inventário 

do Governo Civil – Maços, Correspondência Recebida pelo Governo Civil, 1915, Mç4,cx127. 
203

 ADF. Inventário do Governo Civil. Livro de Registo da Correspondência Recebida pelo Governo 

Civil, 1914-1916 (272A), «Ofício do Ministério do Interior», 22/8/1914; ADF. Inventário do Governo 

Civil – Maços – Atestados de Doença e Pobreza, 1914 (Mç1/Cx31 e Mç7/Cx38. Consultar ainda 

Mç3/Cx60) ; O Arauto dos Interesses Algarvios, n.º 7, 3/9/1914, p. 2 e “O operariado. Situação 

económica”, O Arauto dos Interesses Algarvios, n.º 8, 10/9/1914, p. 1. Em aditamento ao ofício 

anteriormente referido de 22 de Agosto, a Direcção Geral de Administração Política e Cívica comunicava 

que era também autorizada a «concessão de passagens gratuitas com o transporte de bagagens até 30 

kilos nas linhas ferreas do Estado ás pessoas de familia dos operarios, cujo sustento esteja a cargo dos 

mesmos» («Ofício do Ministério do Interior», 31/8/1914). 
204

 “Os interesses das industrias algarvias perante a guerra”, O Arauto dos Interesses Algarvios, n.º 18, 

22/11/1914, p. 1. 
205

 Os corticeiros eram Joaquim de Reis Nunes, José da Glória e João Marques. 
206

 ADF. Inventário do Governo Civil – Maços – Correspondência Recebida pelo Governador Civil, 

1915-1916, «Representação dos Delegados Corticeiros ao Exmo. Sr. Ministro dos Estrangeiros», Vila 

Nova de Portimão, 18/10/1916 (Mç2/Cx23). 
207

 Informava o administrador do concelho de Portimão em 16 de Setembro de 1916 que na fábrica 

pertencente a este industrial  a «situação dos operarios corticeiros agrava-se terrivelmente pela fome 

operarios e familias» (ADF. Inventário do Governo Civil. Livro de Registo da Correspondência 

Recebida pelo Governo Civil, 1914-1919 (385), «Telegrama do Administrador do Concelho de 

Portimão», 16/9/1916). 
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Ferrer e Rodolfo Torras, foram obrigadas a reduzir a três o número de dias de trabalho 

semanal. Prejudicados eram os operários que auferiam em média um salário mensal de 8 

a 10 escudos, valor irrisório em uma época em que tudo encarecia
208

 

Durante todo o conflito, com raras excepções, a falta de transportes foi uma das 

causas principais para a crise que profundamente afectou esta indústria. Em 

consequência das suas repercussões sociais, várias reuniões, entre operários, industriais 

e autoridades foram realizadas, aparentemente sem sucesso visível
209

. 

Confrontamo-nos com frequentes notícias sobre a acumulação do produto, quer 

nas estações ferroviárias, quer nos portos, chegando-se a solicitar a utilização dos navios 

alemães apresados
210

. Em Silves, em Outubro de 1916, estavam imobilizados 100.000 

quilos de cortiça e a mais importante fábrica de Portimão estava paralisada, lançando no 

desemprego centenas de operários
211

. Nos princípios de 1917, por exemplo, «O beiral 

da doca» de Faro estava «pejado de cortiça em grande quantidade, que os exportadores 

ali teem acumulado, esperando monção de embarque para os Estados Unidos da 

America do Norte, único paiz com quem os nossos exportadores actualmente podem 

negociar. 

A quantidade de cortiça que ali está representa valores importantes e dá ideia 

da riqueza a que esta produção se eleva e da industria que com ela se exerce na 

província»
212

. A dificuldade de escoamento dos stocks conduziu mesmo ao 

encerramento de algumas fábricas, com os inevitáveis impactos negativos no mundo 

operário
213

. 

As altas taxas ferroviárias foram outro dos problemas gritantes que enfrentou 

este sector. Também naquele mês, os fabricantes algarvios solicitavam a prorrogação do 

bónus de 50% no transporte de cortiça no caminho-de-ferro, por mais seis meses, a 

partir de 30 de Novembro de 1914
214

. Pedido que foi frequentemente reiterado e muitas 

vezes negado. 
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 “Classe corticeira”, O Arauto dos Interesses Algarvios, n.º 45, 27/05/1915, p. 5. 

209
 “A crize operaria em Silves”, Alma Algarvia, n.º 179, 11/10/1914, p. 3 e ADF. Inventário do Governo 

Civil. Livro de Registo da Correspondência Recebida pelo Governo Civil, 1914-1919 (385), «Ofício do 

Administrador do Concelho de Silves», 16/3/1915. Consultar Anexo Documental. 
210

 "A cortiça", O Algarve, n.º 421, 16/04/1916, p. 2. 
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 “A industria corticeira sob a ameaça d‟uma crise terrivel. Carta aberta ao ilustre Ministro do 

Trabalho”, A Voz do Sul, n.º 2, 15/10/1917, p. 1. 
212

 O Algarve, n.º 459, 07/01/1917, p. 1 e n.º 462, 28/01/1917, p. 3. 
213

 O Algarve, n.º 437, 30/09/1917, p. 3, n.º 501, 28/10/1917, p. 2 e n.º 507, 09/12/1917, p. 2. 
214

 ADF. Inventário do Governo Civil, Livros Copiadores de Telegramas do Governo Civil, 1913-1921 

(299A), «Telegrama ao Ministro do Fomento», de 30 de Novembro de 1914. A cortiça apenas podia ser 
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Houve entraves à exportação, como à importação da matéria-prima para as 

fábricas, tendo-se amontoado em muitas estações do Alentejo grandes quantidades de 

cortiça  (Quadro n.º 39). 

 

Quadro n.º 39 

Cortiça Depositada nas Estações de Caminho-de-ferro 

Industriais de cortiça Sede Quantidades Estações 

Francisco Viegas Louro 

José Viegas Calçada Júnior 

Francisco Luís Ferreira 

António Guerreiro 

José Viegas Calçada Júnior 

Manuel Viegas Jacinto Júnior 

Francisco José Soares 

“ 

“ 

João Henrique 

Bento & Viegas 

Manuel Viegas Jacinto Júnior 

João Henrique 

Bento & Viegas 

Francisco Guerreiro Araújo 

“ 

Faro 

Alportel 

Faro 

“ 

Alportel 

Faro 

Faro 

“ 

“ 

“ 

“ 

“ 

“ 

“ 

“ 

“ 

3 vagões 

4 vagões 

7 vagões 

5 vagões 

5 vagões 

400 fardos 

- 

- 

300 fardos 

“ 

“ 

200 fardos 

9 vagões 

1 vagão 

3 vagões 

1 vagão 

V. do Alentejo 

Garvão 

“ 

“ 

Grândola 

Alcáçovas 

“ 

S. Vitória 

“ 

Ermidas 

“ 

Alvalade 

“ 

“ 

Ermidas 

Garvão 

Fonte: ADF. Livro de Registo de Correspondência Expedida pelo Governador Civil, 1912-

1918, «Ofícios ao Engenheiro-Director dos Caminhos de Ferro do Sul e Sueste», n.º 194, de 

10/11/1917 e n.º 200, de 15/11/1917. 

 

 O quadro anterior, com base nos nomes de uma comissão de industriais que 

solicitavam a concessão de transporte da matéria-prima das estações para as suas 

fábricas, transmite-nos uma pálida ideia da cortiça que ao longo destes anos esteve 

                                                                                                                                               

retirada e transitar pelo comboio depois de enxuta e, no Inverno, o enxugo era mais demorado, pelo que 

se tornava imprescindível aquela prorrogação. O prazo para transporte de cortiças foi prorrogado até 28 

de Fevereiro de 1915 sob a seguinte forma: ao transporte da cortiça em bruto e em prancha aplicar-se-ia 

os preços da tabela 7 B da tarifa especial n.º 13, suprimindo-se todos os outros preços especiais e 

máximos cobráveis da referida tabela (ADF. Inventário do Governo Civil, Livro Copiador de Telegramas 

do Governo Civil, 1908-1915 (447), «Telegrama ao Administrador do Concelho de Alportel», 9/12/1914). 

Já em 20 de Junho de 1912, se solicitava a concessão de 50% no transporte de cortiça por via-férrea 

(ADF. Inventário do Governo Civil, Livro Copiador de Telegramas do Governo Civil, 1908-1915 (447), 

«Telegrama ao Exmo. Ministro do Interior», 20/6/1912). Em 3 de Dezembro de 1915, uma representação 

de Avern Son Barris e de Bernardo Jacinto Correia solicitava ao Conselho de Administração do Caminho 

de Ferro do Sul e Sueste que lhes fosse concedido, enquanto durassem as «dificuldades actuaes 

motivadas pela guerra» o abatimento de 50% nos fretes para o Barreiro, das rolhas, cortiça em prancha, 

aparas e quadros (para exportação) (ADF. Inventário do Governo Civil. Livro de Registo da 

Correspondência Recebida pelo Governo Civil, 1914-1919 (385), «Representação», 3/12/1915). Um 

grupo de industrias de Faro solicitava não 50, mas 60% de abatimento (ADF. Inventário do Governo 

Civil. Livro de Registo da Correspondência Recebida pelo Governo Civil, 1914-1919 (385), 

«Representação», 10/12/1915). 
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depositada nas estações e que com inúmeras dificuldades chegava aos centros fabris da 

província. 

 Em meados de Julho de 1918, por exemplo, muitas das fábricas de cortiça de 

Silves encontravam-se sem matéria-prima e em risco de encerrar o que poderia 

«produzir exaltação classe operaria que são aproximadamente 1500 operarios», e, 

consequentemente, «graves tumultos»
215

. 

 Os dados da exportação algarvia evidenciam uma constante - o peso da 

exportação de cortiça em bruto sobre a manufacturada -, situação a que sempre se 

opuseram os operários corticeiros
216

, mas que ia ao encontro dos interesses estrangeiros 

no sector, como as empresas inglesas. Empresas que não se escusaram a fugir às 

declarações alfandegárias da cortiça exportada, cobrindo, aliás, «uma saída de capitais 

pela via da realização no estrangeiro dos valores exportados,…»
217

, ou seja, 

subavaliando a exportação. 

Perante os escassos elementos disponíveis, por vezes, aparentemente 

contraditórios, torna-se problemático avaliar o desenvolvimento desta indústria no 

Algarve. 

Apesar das sérias dificuldades que o sector encontrou neste período, quer devido 

à concorrência externa, quer à crónica falta de transportes, o comércio e implantação de 

novas unidades corticeiras não seria travada. Portugal continuaria a ser um destacado 

produtor e exportador de cortiça, designadamente, não manufacturada, apesar de novos 

métodos de trabalho terem surgido e com eles, novos produtos. 

Não dispomos para o Algarve elementos para avaliar a sua efectiva exportação. 

Atravessou, como vimos, dificuldades. 

A exportação nacional, entre 1914-1918, em quantidade e em valor diminuiu, 

eventualmente, tendência que ter-se-á registado nesta província. Contudo, o preço 

médio subiu 57% (Quadro n.º 40). 

 

                                                 

215
 ADF. Inventário do Governo Civil, Livros Copiadores de Telegramas do Governo Civil, 1918 (191A), 

«Telegrama ao Sr.  Exmo. Director Geral da Secretaria de Estado das Subsistências, Lisboa», de 16 de 

Julho de 1918 e «Telegrama ao Sr. Director Geral dos Transportes Terrestres. Ministério do Comércio, 

Lisboa», de 10 de Setembro de 1918.. 
216

 "Manifesto dos corticeiros grevistas", Aurora, 18/9/1910, cit. in Carlos da Fonseca, História do 

Movimento Operário e das Ideias Socialistas em Portugal. IV - Greves e Agitação Operária (1.ª parte), 

Publicações Europa-América, «Estudos e Documentos», n.º 168, Lisboa, s/d, pp. 223-226 e O Algarve, 

n.º 449, 29/10/1916, p. 2. 
217

 MEDEIROS, Fernando, A Sociedade e a Economia Portuguesas na Origens do Salazarismo, A Regra 

do Jogo, «Biblioteca de História», 1978, pp. 84 e 330-331. 
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Quadro n.º 40 

Exportação de Cortiça (1914-1918) 

Anos Toneladas 

 

Índice 

 

 

Contos 

 
Índice 

Preço 

médio da 

tonelada 

1914 83.445 100 4.145 100 49$67 

1915 72.197 87,7 3.370 81,3 46$67 

1916 75.537 90,4 3.695 89,1 48$92 

1917 62.932 74,7 3.283 79,2 52$18 

1918 44.599 53,0 3.485 84,0 78$14 
Fontes: ALMEIDA, António Mendes de, «O Sobreiro Português», Boletim do 

Ministério da Agricultura, Ano XIII, n.º 1, Setembro 1931, pp. 16-17. 

 

 

 

Gráfico n.º 6 

Fontes: Quadro anterior. 
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Gráfico n.º 7 

Fontes: Quadro anterior. 

 

Para a Grã-Bretanha, a exportação em toneladas decresceu significativamente 

(30%), embora em valor se tenha produzido o inverso (cresceu 48%). O preço por 

tonelada aumentou cerca de 113%. O único mercado que absorveu importantes 

quantidades de cortiça foi os EUA. 

Terão os industriais algarvios desta valorização? Pela relativa importância do 

sector na província, estamos convencidos que alguns «lucros de guerra» terão sido 

espargidos pela indústria. 

 

 

6.3. Moagem 

Embora os moinhos e as azenhas tenham sobrevivido até aos nossos dias, foram 

durante séculos um espaço de labuta e de múltiplas vivências no imenso mundo rural. 

Aqueles meios de trabalho aproveitavam duas grandes forças naturais: a força 

eólica e a força hidráulica. Muitos usufruíam da própria força das marés. Ainda 

actualmente em diversas regiões do Algarve, designadamente na ria Formosa e no rio 

Arade, podemos observar antigos moinhos de maré com a sua caldeira, zona que se 

enchia durante a preia-mar. Depois de cheia, fechavam-se as comportas. Finalmente, a 

força da água ao sair accionava as rodas da azenha que colocavam em movimento as 

mós para moer o cereal. 
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Dependentes como se encontravam daquelas forças da natureza, estas, 

frequentemente irregulares, a sua produtividade seria extremamente baixa, como, aliás, 

deixam entender os administradores dos concelhos, com enormes desperdícios na 

produção de farinha. Em Outubro de 1918, o presidente da comissão administrativa de 

Faro afirmava que as azenhas e moinhos localizados na região da capital do Algarve 

eram insuficientes, para além de não produzirem farinha de qualidade
218

. 

 Era uma indústria de carácter artesanal e rural, visto que, em 1908, espalhavam-

se por toda a província 232 moinhos de vento, 158 de água e 49 azenhas
219

. Faro, 

Portimão (Quadro n.º 41), Tavira e Albufeira foram os seus mais destacados centros. 

 

Quadro n.º 41 

Relação das Fábricas, Moinhos e Azenhas  

do Concelho de Portimão – 11 de Julho de 1917 

Proprietários ou 

arrendatários 
Localização 

Designação da 

fábrica 

Maravillas & Weinholtz 

Joaquim Duartinho 

José Duarte 

Joaquim Custódio 

Joaquim Inácio 

Francisco Guerreiro 

Manuel Rosa 

Domingos da Silva 

Luís Rosado de Jesus 

António Cansado 

José Guerreiro 

Heitor Rodrigues, Lda. 

José Norberto 

José Fernandes da Conceição 

José António da Silva 

Manuel José [....] 

Manuel Correia 

Francisco José Moleiro 

Manuel Domingos 
 

António José Moleiro 

Portimão 

Senhora do Verde 

Alcalar 

Senhora do Verde 

“ 

Moinho das Laranjeiras 

“ 

“ 

Arão 

“ 

“ 

Canafechal 

Serro de Maria Brígida 

Herdade Grande 

Frexeiro 

Moinho da Rocha 

Fontainhas 

Montes de Alvor 

Moinho da Porta 

(Portimão) 

Companheira 

Fábrica de moagem 

Moinho de água 

“ 

Moinho de vento 

Moinho de água 

“ 

“ 

“ 

“ 

“ 

“ 

“ 

“ 

Moinho de vento 

Moinho de água 

“ 

“ 

“ 

“ 

 

“ 

Fonte: ADF. Inventário do Governo Civil – Maços - Correspondência Recebida pelo 

Governador Civil, 1917, Mç5/Cx61, «Ofício do Administrador do Concelho de Portimão», n.º 

125, de 11/7/1917. 

 

                                                 

218
 ADF. Fundo: Câmara Municipal de Faro, Serviços Administrativos, Correspondência Expedida, 1918-

1919, «Ofícios ao Exmo. Snr. Governador Civil do Districto de Faro», n.º 561, 10/10/1918, Livro 50, 

C/A..5. 
219

 CABREIRA, Tomás, O Algarve Económico, p. 160. 
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No concelho de Loulé, o número de moinhos ascendia a 86, cujo rendimento era 

muito variável
220

. Neste número incluíam-se muitos moinhos de água que proliferavam 

pelas ribeiras do concelho. A necessidade de maior produção de farinhas e a melhora da 

sua qualidade, ligada à alteração do sistema económico e desenvolvimento técnico 

conduziu ao aparecimento da moagem a vapor que, livre dos constrangimentos naturais, 

passaria a povoar o espaço urbano. Também no Algarve, conquanto dominantes, os 

moinhos e as azenhas passaram a ter a concorrência das moagens a vapor, depois, a 

motores a gás e, finalmente, a electricidade. 

Durante a guerra o crescimento do negócio das farinhas e do pão propiciou o 

aparecimento de um cada vez maior número de moinhos de água, de vento e de fábricas, 

quer no país, quer no Algarve (Quadros n.º 42 e 43). 

Quadro n.º 42 

Moinhos de Água e de Vento no Algarve 

 

Anos 

Moinhos de 

água 

(donos ou 

empresários) 

Moinhos de 

vento 

(donos ou 

empresários) 

 

Total 

nacional 

1913 

1914 

1915 

1916 

1917 

1918 

204 

215 

218 

224 

233 

240 

234 

225 

239 

235 

247 

240 

8 925 

9 108 

9 430 

9 591 

10 105 

10 903 

Fonte: COUTO FERREIRA, Jaime Alberto do, Farinhas, 

Moinhos e Moagens, Âncora Editora, Lisboa, 1998, p. 220. 

Nota: Sujeitos ao pagamento da contribuição industrial. 

 

Quadro n.º 43 

Fábricas de farinha no distrito de Faro 

 1913 1914 1915 1916 1917 1918 

Faro 4 9 10 15 15 19 

Total 244 245 264 266 283 313 
Fonte: COUTO FERREIRA, Jaime Alberto do, Farinhas, 

Moinhos e Moagens, Âncora Editora, Lisboa, 1998, p. 220. 

Nota: Sujeitos ao pagamento da contribuição industrial. 

 

A guerra e o seu cortejo de aumento de preços, açambarcamento e especulação 

dos cereais e de pão permitiram à indústria da moagem enorme acumulação de capital. 

Em 30 de Setembro de 1918, o Governador Civil de Faro lamentava-se que a 

Companhia Nacional de Moagem exagerasse no preço a granel das massas, impossível 

                                                 

220
 AHML. Livro de registo de Correspondência Expedida pela Câmara Municipal de Loulé, ofício n.º 

100, de 8 de Junho de 1912.  
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de serem adquiridas pelo consumidor a «menos de um escudo». Para as classes mais 

pobres era conveniente fazer massa de 2.ª mais acessível
221

. 

Os moageiros terão sido os grandes beneficiados pelo clima de guerra que se 

viveu. Foram favoráveis à importação de trigo exótico, cujo preço era mais elevado que 

o nacional. Aquele preço era compensado pela maior produção de farinha de primeira 

do que a prevista na lei e, consequentemente, repercutindo-se no preço do pão. 

O constante e imparável aumento da matéria-prima e do produto dela fabricada 

permitiu a arrecadação de enormes lucros por parte deste sector, desde o industrial, 

passando pelo intermediário, acabando nos padeiros. As taxas de lucro não foram 

desprezíveis
222

. 

No Algarve, todo este grupo social ligado ao fabrico, distribuição e venda de 

cereais e de pão, certamente que terá sido agraciado com uma percentagem não 

despicienda dos lucros totais. 

A questão das subsistências, problemática central deste estudo, tornar-se-ia um 

foco de enorme agitação social no Algarve ao longo da guerra. 

 

 

7. O Comércio 

A actividade comercial era constituída por um amplo mundo de pequenos 

comerciantes. Com base nos que foram colectados pela contribuição industrial, em 

1912, num total de 10.393 pessoas, destacavam-se, a muita longa distância, os 

taberneiros (2.044), seguidos pelos tendeiros (503), mercadores de frutas e hortaliças 

(258) e agentes indeterminados (181)
223

. 

O comércio de exportação era representado por um escasso número de 

negociantes. 

O impacto da eclosão da guerra foi negativo. A importação e a exportação 

algarvia, por via marítima, caíram, respectivamente, 70,3% e 72%, embora o saldo da 

sua balança comercial continuasse a ser positivo (2.112 contos)
224

. Se entrarmos com os 

                                                 

221
 ADF. Inventário do Governo Civil, Livros Copiadores de Telegramas do Governo Civil, 1918 (191A), 

«Telegrama ao Exmo. Director Geral das Subsistências, Lisboa», de 30 de Setembro de 1918. 
222

 KTHLEEN, Schwartzmann, “Lucros, investimento e coligações políticas na I República”, Análise 

Social, vol. XVIII (72-73-74), 19182 – 3.º - 4.º - 5.º, p. 745) 
223

 CABREIRA, Tomás, O Algarve Económico, pp. 187-188. 
224

 CABREIRA, Tomás, O Algarve Económico, 1918, pp. 188 e 189. 
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valores do comércio algarvio, quer por via marítima, quer por via-férrea, o saldo, 

embora mais baixo, continuava a ser positivo em cerca de 117 contos
225

. 

Os vários portos algarvios serviam para escoamento dos produtos do seu 

hinterland e de redistribuição dos produtos importados. O Algarve representava «uma 

pequena percentagem, 2,3%, na importação marítima nacional», mas, pelo contrário, 

tinha «uma grande parte na exportação, 23,4%», que confirmava «a alta posição» que 

possuía na vida económica do país
226

. 

Em 1914, a balança comercial algarvia tinha apenas um déficit de 118 contos, 

num comércio de exportação realizado essencialmente por via marítima e de importação 

por caminho-de-ferro
227

. O Algarve seria, pois, «uma região com balança commercial 

favorável e com vida independente», garantindo-lhe «uma verdadeira autonomia 

económica»
228

. 

 As dificuldades encontradas - falta 

de algumas matérias-primas, dificuldades 

de transporte, por via-férrea e por via 

marítima, esta última em consequência da 

guerra submarina desencadeada pelos 

alemães, crescimento do grau de 

dependência com o exterior -, não obstaram 

a que o capitalismo algarvio, mercê da 

valorização dos seus produtos exportados, 

frutos secos, conservas e, quiçá, alguma cortiça, conhecesse um período de enorme 

acumulação de capital. Esta prosperidade ficou plasmada na criação de dezenas de 

                                                 

225
 CABREIRA, Tomás, O Algarve Económico, p. 190. 

226
 CABREIRA, Tomás, O Algarve Económico, 1918, p. 181. O deputado pelo círculo de Silves, Estêvão 

Águas (Albufeira, 19/4/1872-Lisboa, 10/1/1956), militar, ministro, filiado no Partido Democrático e 

membro da Maçonaria (Egas Moniz), na sessão da Câmara dos Deputados de 8 de Julho de 1919, 

certamente apoiado nos números avançados por Tomás Cabreira, sublinharia a importância do comércio 

marítimo algarvio cujo movimento de vapores e barcos de pesca em 1914 ascendera a 2.378 e com a 

«circunstância dos portos de Faro, Portimão e Vila Real de Santo António terem simplesmente três 

portos, em Portugal, que lhe excederam, e que foram: Porto, Lisboa e Setúbal». Prosseguiria afirmando 

que «As mercadorias descarregadas e carregadas nos portos do Algarve dão um excesso, em benefício 

das carregadas, de 300 mil toneladas. Comparando a quantidade de mercadorias carregadas e 

descarregadas no Algarve com aquelas que o foram no continente, temos de dar para a província do 

Algarve a percentagem de 2,3 % para a importação e de 23,7% para a exportação, o que demonstra a 

alta função do Algarve na vida económica nacional». Constataria que a província tinha na exportação por 

via terrestre e marítima um saldo positivo de 214 mil toneladas (Diário da Câmara dos Deputados, 

Sessão de 8/7/1919). 
227

 CABREIRA, Tomás, O Algarve Económico, 1918, p. 190. 
228

 CABREIRA, Tomás, O Algarve Económico, 1918, p. 191. 
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empresas - com capitais sociais variáveis -, quer ainda no decorrer da guerra, quer, 

essencialmente, após o seu termo. 

 

 

8. O Turismo 

 Desde o século XIX que paulatinamente, mas, seguramente, despontava a 

indústria do futuro. Pelo seu clima excepcional o Algarve evidenciava grandes 

potencialidades para o seu desenvolvimento, obstaculizado, todavia, pelas péssimas vias 

e meios de transporte e de comunicação que existiam. Para além do seu clima e com ele 

relacionado, o que era que a província tinha para oferecer? As praias e os seus passeios 

de barco, os seus monumentos históricos e as suas belezas naturais. 

Defendia-se a utilização dos modernos meios de informação e de divertimento 

para vender» o turismo. Este seria uma actividade económica a implementar, tendo em 

vista o turista norte-americano que passava as férias na Itália, no Egipto e na Grécia. 

Para atrai-lo a Portugal e, obviamente, às cálidas praias do Sul, nada melhor que uma 

boa propaganda, principalmente o «film, que na America é uma perfeita loucura!»
229

. 

A frequência das suas mais afamadas praias – Praia da Rocha, Monte Gordo
230

, 

Armação de Pêra, Albufeira, Quarteira, entre outras -, começara nos princípios do 

século XIX. Gentes da Andaluzia e nacionais do Algarve, do Alentejo
231

 e de outras 

regiões do país, ocorriam a gozar os prazeres do Sol, das águas cálidas e dos longos 

areais. Era um rodopio ao aluguer de casas, tendo-se mesmo registado um relativo boom 

urbanístico em algumas delas. 

Os jornais compraziam-se a fornecer os nomes dos abastados veraneantes e a 

narrar as inumeráveis actividades (festas, kermeses, bailes, óperas, teatro, recitação de 

poesia, concursos), que proliferavam. A guerra e a falta de subsistências – para muitos – 

não travariam o prazer do mar algarvio. Os casinos da Praia da Rocha, inaugurado em 1 

de Agosto de 1910, e o de Monte Gordo, regurgitavam de jogadores. 

                                                 

229
 “Aos industriais algarvios. Turismo – Cortiças – Conservas – Vinhos e Fructos. «O Seculo» 

entrevistou o engenheiro Sequeira Coutinho que acaba de chegar da America dos Estados Unidos”, Alma 

Algarvia, n.º 177, 27/9/1914, pp. 2-3. 
230

 OLIVEIRA, Ataíde, Monografia do Concelho de Vila Real de Santo António [1908], Algarve em Foco 

Editora, Faro. s/d., pp. 183-188 e MENDES, Adelino, O Algarve e Setúbal, pp. 61-63. 
231

 Muitos eram os proprietários alentejanos que debandavam a região de Monte Gordo. Um deles foi o 

grande lavarador-proprietário de Serpa, João Maria Parreira Cortez que «até à idade de 40 anos ..., todos 

os anos, saía para banhos com a minha família para Vila Real de Sto. António onde o rio entra no 

oceano» (Senhores da Terra, p. 316). 
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Para atrair as multidões de turistas era imprescindível possuir equipamentos, 

como hotéis, campo de tenis, de footboal, de golf, regulamentar o jogo,
232

 observar a 

higiene, organizar uma eficaz distribuição de água e abrir esgotos, destruir as pragas de 

mosquito e mascas que infestavam grande parte da província, arborizar as estradas, 

entre muitas outras medidas. 

Pelas condições excepcionais do seu clima era a região propícia para a cura de 

muitos padecimentos, como a epidérmica tuberculose. Anos mais tarde seria criada na 

serra de S. Brás de Alportel um famoso sanatório. 

Na serra de Monchique, mais precisamente, nas Caldas de Monchique
233

 desde 

há séculos, mas com grande desenvolvimento desde o século XVII, que funcionavam 

umas riquíssimas termas, as quais eram bastante frequentadas por ricos, mas também 

facilitando o acesso e o tratamento a outros estratos sociais de menos posses
234

. 

A concorrência termal constituía um frutuoso rendimento de impacto económico 

não desprezível
235

. Os «aquistas», na sugestiva designação atribuída por Poinsard, 

consumiam os produtos locais e empregavam os aldeões como guias, assim como os 

seus animais (asinino), como meio de transporte para passeios na montanha
236

. 

Frequentemente surgiam nos periódicos algarvios artigos de propaganda, 

descrevendo as belezas e o interesse económico das praias algarvias, constatando-se a 

nítida percepção que então já se tinha do seu potencial em termos turísticos e, 

obviamente, económicos. No Congresso Regional Algarvio
237

, realizado na Praia da 

Rocha, em 1915, impulsionado por Tomás Cabreira, o tema do turismo foi um dos mais 

glosados. 

                                                 

232
 Nas praias imperava o jogo, frequentemente clandestino, quase sempre criticado pelos seus malefícios 

morais e, para muitos, económicos, constantemente solicitando-se a sua regulamentação, mas que 

saibamos nunca concretizada (Cf., por exemplo, “As praias e a regulamentação do jogo”, O Algarve, n.º 

519, 03/03/1918, p. 1). 
233

 GASCON, José António Guerreiro, Subsídios Para a Monografia de Monchique, Edição da viúva do 

autor Maria C. R. Guerreiro Gascon, Portimão, 1955. 
234

 CABREIRA, T., O Algarve Económico, pp. 253-265. 
235

 POINSARD, Léon, Portugal Ignorado, p. 164. 
236

 POINSARD, Léon, Portugal Ignorado, p. 165. 
237

 Acerca deste congresso consultar MENDES, Adelino, O Algarve e Setúbal, pp. 5-24. 
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CAPÍTULO II 

 

A IMPLEMENTAÇÃO DA REPÚBLICA NO ALGARVE 

 

 

1. O Ideário Republicano e o Algarve 

O movimento republicano lançaria as suas bases no decorrer da década de 70 do 

século XIX
238

. Durante estes anos, não podemos considerar que houvesse um Partido 

Republicano, mas um conjunto de organizações dispersas com um ideário republicano. 

Digamos que «Geralmente proclamado como tendo sido constituído em 1876, ano em 

que foi eleito o seu primeiro directório, o Partido Republicano Português manteve o 

seu cariz de organização protopartidária até 1883»
239

. 

 Foi a partir daqueles anos que começamos a encontrar algumas referências ao 

republicanismo no Algarve. Em Lagos, surgiria o primeiro periódico republicano da 

região (Quadro n.º 44). 

 

Quadro n.º 44 

Imprensa Republicana (1868-1910) 

Jornal Localidade 
Data de 

fundação 

Data de 

extinção 

O Echo do Algarve Lagos 09/09/1868 Maio de 1869 

O Diário do Algarve Lagos 1872 ? 

A Folha Democrática Lagos 18/01/1873 01/03/1883 

Gazeta do Algarve Lagos 01/01/1873 25/12/1877 

O Imparcial Lagos 17/01/1892 29/05/1892 

O Povo Algarvio
240

 Loulé 20/05/1909 11/11/1911 

O Porvir Olhão 28/10/1888 08/02/1891 

Revolução de Outubro Olhão 05/10/1910 20/02/1911 

O Futuro Olhão 15/03/1891 23/06/1909 

A Província do Algarve
241

 Tavira 30/03/1886 01/03/1887 

O Combate Tavira 05/04/1887 04/10/1888 

O Heraldo Tavira 03/01/1901 02/02/1912 

                                                 

238
 CATROGA, Fernando, O Republicanismo em Portugal. Da Formação ao 5 de Outubro de 1910, 2.ª 

edição, Notícias Editorial, Lisboa, 2000, p. 13. 
239

 TRAVESSA, Elisa e FREITAS, Joana Gaspar de, “Apresentação” in ARRIAGA, Manuel de: 

Documentos Políticos, Livros Horizonte, Lisboa, 2007, p. 13. 
240

 Também anticlerical. 
241

 Jornal fundado pelo espanhol Roque Féria, comerciante e jornalista. Este jornal foi substituído pelo O 

Combate (Cf. MESQUITA, J. C. V., História da Imprensa do Algarve, vol. II, pp. 489-490). 
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O Patriota
242

 Monchique 16/02/1890 09/11/1890 

Jornal dos Artistas Portimão 11/11/1875 20/09/1877 

A Liberdade Portimão 18/10/1874 29/07/1877 

O Município Portimão 04/08/1873 21/07/1878 

Notícias de Silves Silves 30/06/1908 20/12/1908 

O Silvense Silves 27/03/1910 24/06/1911 
Fontes: BRANCO, Capitão Vieira, Subsídios Para a História da Imprensa Algarvia de 1833 

aos Nossos Dias, Faro, 1938 e MESQUITA, José Carlos Vilhena, História da Imprensa do 

Algarve, 2 vols., Comissão de Coordenação da Região do Algarve, Faro, 1989.  

 

 Uma primeira constatação em relação a quase todos aqueles periódicos: 

debateram-se com graves problemas financeiros, daqui decorrendo, em parte, o seu 

carácter efémero. 

 Os partidos monárquicos, a Igreja e os poderes políticos regionais (governador 

civil), jamais deram tréguas ao movimento republicano e à sua imprensa, traduzindo-se, 

algumas vezes, em assaltos, destruições e na sua suspensão. 

 Os jornais republicanos da região, para além de outros temas tratados, foram 

pródigos no desmascaramento da corrupção, do ataque contundente ao caciquismo, na 

denúncia do reaccionarismo e mesmo do fanatismo do clero algarvio e no relato das 

eleições parlamentares que se foram realizando. 

 Muitos daqueles semanários insurgiram-se violentamente contra o Ultimatum 

britânico de 11 de Janeiro de 1891, zurziram nos partidos monárquicos e na própria 

realeza. Não deixariam de se regozijarem fugazmente com a revolução - fracassada -, 

republicana de 31 de Janeiro de 1891, no Porto. Muitos foram os algarvios que com o 

Ultimatum desertaram dos partidos monárquicos e aderiram ao campo republicano. 

Caso, entre outros, o de Bartolomeu Salazar Moscoso
243

. 

 Todos estes jornais republicanos tiveram no seu corpo redactorial jornalistas 

profundamente empenhados na luta contra a Monarquia, imbuídos no espírito do 

movimento, tenazes e combativos, que contribuíram, não apenas com o seu escasso 

pecúlio, mas até com a sua própria saúde para o triunfo da ideia. 

 Em muitos textos destes periódicos perpassa a ideia de regeneração do país, da 

necessidade de colocar fim ao regime monárquico, na construção de um «Portugal 

                                                 

242
 O director era Almada Negreiros. Destacou-se essencialmente contra o «ultraje» do Ultimato inglês. 

243
 MOSCOSO, Bartolomeu Salazar (Lagos, 9/01/1856 – Santarém, 21/10/1933), poeta, professor e 

republicano, com BRAK-LAMY, José Bourquim, fundou em Lagos o primeiro centro republicano que 

«terá existido na Província», e, contribuiu, em diversas ocasiões, «como medianeiro, para a solução de 

conflitos suscitados com a classe operária» (FRANCO, Mário Lyster, Salazar Moscoso. Um Poeta 

Algarvio Esquecido. Notas Bio-Bibliográficas e Breve Antologia, Faro, 1979.  p. 177). 



Capítulo II – A Implatação da República no Algarve 

 

81 

 

 

novo» e de um «homem novo», para a qual a educação (método do algarvio João de 

Deus), laica e cívica era uma componente essencial. 

 Para além da imprensa, foram criados centros republicanos, como em Faro
244

 

(1882); Lagos (1882)
 245

 e Tavira (1883)
246

. Paulatinamente foi-se alargando o número 

de centros republicanos no Algarve. Em 1887, funcionava os de Faro; de Lagos; de 

Loulé; de Olhão; de Silves e de Tavira
247

. Centros que se foram alargando a todos os 

concelhos da província. A sua expansão tocaria zonas claramente rurais como S. Brás 

de Alportel, Giões (concelho de Alcoutim), Pechão, S. Marcos da Serra, Bensafrim 

(concelho de Lagos), Luz (concelho de Lagos) e Vila do Bispo. E centros piscatórios 

como a Fuzeta
248

. Em Loulé será de destacar o Centro Republicano Dr. Azevedo e 

Silva
249

, fundado em Junho de 1909. 

 Associados àqueles centros funcionaram os centros escolares que promoviam, 

através da educação, do combate ao analfabetismo e de conferências, a difusão do 

ideário republicano. 

 Palco destacado da propaganda foi os comícios e os contactos entre os grandes 

vultos do republicanismo e os líderes provinciais. Em Novembro de 1884, chegavam 

José Jacinto Nunes, Sebastião Magalhães Lima e Anselmo Xavier
250

. Percorreram as 

principais localidades da província. Neste périplo haverá a destacar a reunião, em 9 de 

Novembro, em Tavira, onde estiveram presentes 100 a 150 pessoas, mas que seria 

dissolvida; o comício, em Olhão, realizado a 10 de Novembro, ao qual assistiram 1.200 

pessoas, principalmente das «classes mais baixas da sociedade», tende discursado 

Anselmo Xavier e Magalhães Lima; o comício de Lagos, no dia 13, com 400 a 500 

                                                 

244
 “Projecto de organização definitiva do Partido Republicano Português”, Lisboa, 10 de Junho de 1882 

in ARRIAGA, Manuel de: Documentos Políticos, Livros Horizonte, Lisboa, 2007, p. 81. 
245

 ARRIAGA, M. de, “Pessoas a quem ofereci um exemplar do projecto para emendas da organização 

definitiva do Partido Republicano Português”, 1882 in ARRIAGA, Manuel de: Documentos Políticos, 

Livros Horizonte, Lisboa, 2007, p. 93. 
246

 CATROGA, Fernando, O Republicanismo em Portugal. Da Formação ao 5 de Outubro de 1910, p. 

27. 
247

 CATROGA, Fernando, O Republicanismo em Portugal. Da Formação ao 5 de Outubro de 1910, p. 35 

e ARRIAGA, M. de, “Partido Republicano Português. Regímen Interno. Outorgado pela câmara 

constituinte do Partido Republicano Português em sessão de 9 de Dezembro de 1889” in ARRIAGA, 

Manuel de: Documentos Políticos, Livros Horizonte, Lisboa, 2007, pp. 212-213. 
248

 Boletim do Partido Republicano Português, pp. 200-210. 
249

 AZEVEDO E SILVA, José Francisco de (Loulé, 25/11/1857 – 28/1/1936) – Advogado e 

magistrado. Fundou em 1879 o jornal A Tribuna do Povo. Estudou Direito em Coimbra e ali formou um 

grupo de estudantes republicanos (1880). Cf. O Povo Algarvio, n.º 47 e 48, 6/8/1910, p. 2 e 13/8/1910, p. 

2. 
250

 ADF. Livro Copiador de Correspondência Confidencial do Governador Civil. «Ofício do Governador 

Civil ao Ministério do Reino», de 19/12/1884. 
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assistentes e o de Silves, no dia seguinte, agora frequentado por cerca de 400 pessoas, 

designadamente, operários corticeiros de rolhas. 

No balanço deste périplo republicano pela província, o Governador Civil, 

Jerónimo Augusto de Bivar Gomes da Costa
251

, destacava que «hoje não só nas 

povoações, mas tambem no campo e até na serra se falla já muito em república; o que 

até ha pouco tempo não acontecia»
252

. No entendimento daquele autoridade «algum 

efeito, principalmente nas classes mais baixas da sociedade» aquela propaganda tinha 

influência. Ideias que agradaram «ao povo ignorante e rude que de tudo quanto houve 

só fica compreendendo que, com o governo republicano não se pagam impostos, não há 

recrutamento e até alguns supõem que haverá a divisão da propriedade»
253

. 

 A expansão e aceitação dos ideais republicanos estavam relacionados, não 

apenas aos seus próprios méritos, mas ao «que tanto se tem especulado com o imposto 

do sal, com o rigor maior na cobrança do real de agua, com a nova lei de 

recrutamento, etc»
254

. 

 Os caudilhos republicanos regressariam ao Algarve em 1906. A 15 de 

Novembro, Teófilo Braga, foi recebido calorosamente em Faro e em Loulé, e, no dia 16 

de Dezembro, seria a hora de Brito Camacho deambular pela província. Também 

naquele ano aqui esteve a incentivar as hostes republicanas Manuel de Arriaga
255

. 

 Figuras destacadas da elite louletana fizeram parte dos mais altos cargos do 

Partido Republicano Português
256

. Em 4 de Maio de 1897, os algarvios Azevedo e Silva 

                                                 

251
 Acerca de todos os governadores civil do período estudado cf. GOMES, Neto, Governo Civil de Faro. 

175 Anos de História, Governo Civil de Faro, 2009. 
252

 ADF. Livro Copiador de Correspondência Confidencial do Governador Civil, «Ofício do Governador 

Civil ao Ministério do Reino», n.º 19, de 19/12/1884. Livro 305.  
253

 ADF. Livro Copiador de Correspondência Confidencial do Governador Civil, «Ofício do Governador 

Civil ao Ministério do Reino», n.º 19, de 19/12/1884. Livro 305. 
254

 ADF. Livro Copiador de Correspondência Confidencial do Governador Civil, «Ofício do Governador 

Civil ao Ministério do Reino», n.º 19, de 19/12/1884. Livro 305. 
255

 CUNHA, Afonso, “Outubro de 1910. Os são-brasenses descem à cidade”, Anais do Município de 

Faro, vol. XXVI, 1996, p. 16. Esta delegação era constituída por Domingos de Sousa Uva, João de Sousa 

Uva, António de Sousa Uva, Virgílio de Passo, João Rosa Beatriz, Manuel Dias Sancho, Joaquim Sousa 

Dias, João Dias Sancho, Manuel Martins Sancho Júnior, Francisco Lopes Rosa, Belchior Martins Galego 

e Bernardo de Passos e A Obra Poética de Bernardo de Passos, composição, notas e organização de 

Edição do Prof. Joaquim Magalhães, Edição Patrocinada pela Câmara Municipal de S. Brás de Alportel, 

Novembro de 1982, p. 105. Ao referido caudilho republicano dedicaria os versos intitulados «Grão de 

Trigo» in ob. cit., pp. 107. 
256

 MENDONÇA, Artur Ângelo Barracosa, A Organização do Partido Republicano no Algarve: o Caso 

de Loulé (1881-1910), Documento Dactilografado, Conferências de Arquivo Municipal de Loulé, Loulé, 

2003, pp. 2-3. 
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e Silvestre Falcão de Sousa
257

 subscreveram a Circular enviada por Afonso Costa e 

Duarte Leite em nome do Grupo Republicano de Estudos Sociais, com o propósito de 

convocar um congresso e de eleger um Directório
258

. 

 

 

1.1. A Arma do Voto 

 As eleições foram outro veículo de afirmação paulatina do ideário republicano. 

Aproximavam-se as eleições de Março de 1887 e a emoção prevalecia sobre a razão. O 

Governador Civil de Faro confidenciava a 8 de Novembro de 1886, ao Ministro do 

Reino, a «excitação de animos em varias localidades, a qual tem já causado alguns 

disturbios e faz recear alteração grave da ordem publica por ocasião das proximas 

eleições». Solicitava o envio de dezenas de militares para as localidades de S. 

Bartolomeu de Messines, S. Brás, Santa Bárbara de Nexe, Castro Marim, Martim 

Longo, Alcoutim
259

, Loulé
260

 e Santa Catarina
261

.  

Em Janeiro de 1887 a Câmara Municipal de Lagos, era constituída 

maioritariamente por republicanos os quais manifestavam «intuitos de embaraçar e 

perturbar o exercicio das funções da corporação durante» as sessões da edilidade. 

Perante os actos dos republicanos lacobrigenses, o presidente foi obrigado a requisitar o 

auxílio da autoridade administrativa para manter a ordem e o respeito. O procedimento 

daqueles republicanos era apoiado por outros indivíduos que assistiam às sessões 

públicas «com demonstrações improprias do lugar» interferindo nos «trabalhos das 

sessões, fomentando por esta forma uma excitação de animos, que aproveitem em favor 

da sua revolucionaria propaganda». O Governador Civil, António Centeno, solicitava 

                                                 

257
 FALCÃO, Silvestre (Tavira, 29/6/1866 – Lisboa, 18/3/1927) – Médico, militar, jornalista e poeta. 

Foi um dos subscritores do «Manifesto dos Estudantes de Coimbra, de 13 de Novembro de 1890». 

Colaborou na revolta de 31 de Janeiro  de 1891, no Porto. Clínico em Loulé e em Tavira. Governador 

civil de Coimbra, em Outubro de 1911. Ministro do Interior de 12/11/1911 a 16/6/1912. Pertenceu ao 

Bloco e à União Republicana. Em 1921 foi eleito deputado por Faro e no ano seguinte entrou no Senado 

pela mesma cidade. Aderiu ao Partido Unionista e, mais tarde, ao Partido Liberal. 
258

 Consultar ARRIAGA, Correspondência Política de Manuel, Introdução de Sérgio Campos Matos, 

Colaboração de Joana Gaspar de Freitas, Livros Horizonte, Lisboa, 2004, pp. 297 e 298-299. 
259

 ADF. Livro Copiador de Correspondência Confidencial do Governador Civil (1873-1918), 

«Telegrama ao Ministro do Reino», n.º 28, de 08/11/1886. Livro 305. 
260

 ADF. Livro Copiador de Correspondência Confidencial do Governador Civil (1873-1918), 

«Telegrama ao Ministro do Reino», n.º 29, de 08/11/1886. Livro 305. 
261

 ADF. Livro Copiador de Correspondência Confidencial do Governador Civil (1873-1918), 

«Telegrama ao Ministro do Reino», n.º 30, de 08/11/1886. Livro 305. 



Capítulo II – A Implatação da República no Algarve 

 

84 

 

 

ao Comandante da 4.ª Divisão Militar o envio de um guarda permanente para junto dos 

paços do concelho
262

. 

Novas eleições a 5 de Abril de 1908. A campanha eleitoral estendeu-se ao longo 

do país, não tendo ficado indiferente o Algarve. Em 29 de Março teria lugar o primeiro 

comício republicano em Loulé, mais precisamente «na fazenda de José Ascensão (o 

republicano mais activo de Loulé), ..., próximo à fonte do Cadoiço». Foi «presidido 

pelo Dr. José de Pádua, e são oradores os Drs. Vitorino Mealha e Fernandes Costa. 

[...] As centenas de assistentes ficam a compreender melhor o que era a ideias 

republicanas e o que era o acto eleitoral a realizar-se no referido dia 5 de Abril, acto, 

como sempre, de vitória fácil para os partidos monárquicos, por todo o círculo eleitoral 

louletano.»
263

. Nestas eleições, o P. R. P. elegeu mais três deputados, mas nenhum pelo 

Algarve. 

A 1 de Novembro de 1908, realizar-se-ão as eleições municipais. Registaram-se 

as ancestrais chapeladas, invasão de assembleis de votos, suspensão do acto eleitoral e 

em várias localidades (Olhão, Moncarapacho, Tavira e Loulé), produziram-se, com mais 

ou menos gravidade, tumultos. O P. R. P. ganhou 16 câmaras municipais (entre elas 

Lisboa, para a qual entrou como vereador, Tomás Cabreira
264

), enquanto, no Algarve, 

conquistaram a Câmara de Lagos
265

 e conseguiriam forte representação em Silves
266

. 

 

 

 

 

 

                                                 

262
 ADF. Livro Copiador de Correspondência Confidencial do Governador Civil (1873-1918), «Ofício ao 

Comandante da 4.ª Divisão Militar », n.º 3, de 29/01/1887. Livro 305. 
263

 FREITAS, Pedro de,  Quadros de Loulé Antigo, Edição da Liga dos Combatentes, Lisboa, 1964, pp. 

70-73. 
264

 OLIVEIRA, Lopes d‟, História da República Portuguesa, Editorial Inquérito, Lisboa, 1947, p. 345. A 

26 de Outubro de 1908, antecedendo aquelas eleições, no grande comício republicano realizado na 

Avenida D. Amélia, em Lisboa, discursaria Tomás Cabreira. Ora, sendo oficial, e, portanto, estando 

impedindo de discursar em público, seria castigado com «seis meses de inactividade temporaria 

cumprido em uma praça de guerra», o forte de Elvas. O P.R.P. insurgiu-se contra o facto e, em Lisboa, 

no dia 8 de Novembro e, no Porto, a 15, realizar-se-iam comícios republicanos em seu apoio (Cf. 1908. 

Do Regicídio à Ascensão do Republicanismo, Apresentação Jorge Couto e Coordenação Manuela Rêgo, 

Biblioteca Nacional, Lisboa, 2008, pp. 107 e 113 e Intervenção de Brito Camacho in Diário da Câmara 

dos Deputados, Sessão de 30-08-1909). 
265

 O Algarve, Suplemento ao n.º 32, 01/11/1908. Acerca do rescaldo destas eleições cf. O Algarve, n.º 33, 

08/11/1908, p. 3 e n.º 34, 15/11/1908, pp. 3-4. 
266

 CATROGA, Fernando, O Republicanismo em Portugal. Da Formação ao 5 de Outubro de 1910, p. 

66. 
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Comício realizado a 26 de Outubro de 1908 

Na Avenida D. Amélia 

Fonte: Ilustração Portuguesa, n.º 141, 02 /11/1908. Tomás Cabreira é o primeiro a contar da 

direita. 
  

Nas eleições de 28 de Agosto de 1910, o Partido Republicano no Algarve que 

esteve representado por José Maria Pádua, Francisco Júdice Formosinho, José Barbosa, 

Zacarias José Guerreiro e José Carvalho Azevedo Lobo alcançaria modesta votação 

(11.611 votos)
267

. 

 Perguntar-se-á se com as leis eleitorais promulgadas pelos governos 

monárquicos, alguma vez seria possível a vitória republicana? É evidente que não. A 

saída encontrava-se numa alteração radical. 

 

 

1.2. A base social republicana no Algarve 

 Para o triunfo da ideia republicana destaquemos José Joaquim da Costa 

Macedo
268

; António Bernardo Cruz
269

; Cândido Guerreiro
270

; Carlos Augusto Lyster 

                                                 

267
 O Algarve, n.º 128, 04/09/1910, p. 1 e VIEGAS, Libertário, “Algarve 1908-1927”, Anais do Município 

de Faro, n.º XVIII, Faro, 1988, p. 150. 
268

  COSTA MACEDO, José Joaquim da (Faro, 1859 - 6/04/1910), militar, participou na revolução 

republicana falhada do Porto de 31 de Janeiro de 1891. 
269

  CRUZ, António Bernardo (Faro, 1841 - 2/1913), jornalista e fundador do Districto de Faro. Amigo 

de João de Deus, tendo propugnado pelo seu método de ensino. 
270

  GUERREIRO, Cândido (Alte, 3/12/1871 – Lisboa, 1953), poeta, político e jornalista. Licenciado 

em Direito. Ver MARTINS, Isilda Maria Renda, Loulé no Século XX, vol. II, A Primeira República – 

1910 a 1926, Colecção Millennium, Câmara Municipal de Loulé, Lisboa, 2004, pp. 86-91. 
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Franco
271

; João da Silva Nobre
272

; Joaquim Rita da Palma
273

, Maria Veleda, de seu 

verdadeiro nome Maria Carolina Frederico Crispim
274

, Paes Pinto, entre outros. 

A base social do republicanismo nesta província, aferida, por exemplo, da leitura 

dos periódicos da região, não diferia da do resto do país. Era um apoio essencialmente 

                                                 

271
 LYSTER FRANCO, Carlos Augusto (Lisboa, 5/10/1880 - Faro, 26/03/1959), formado em pintura 

histórica na Escola de Belas Artes. Professor em diversas escolas de Faro, designadamente na Escola 

Pedro Nunes, onde exerceu o cargo de Director. Pintor, jornalista e político republicano. Fundou o jornal 

O Heraldo, o qual teve influência no movimento Orfeu, tendo Fernando Pessoa, Mário de Sá Carneiro e 

Almada Negreiros nele colaborado (O Heraldo, n.º 26, 30/07/1912). 
272

 SILVA NOBRE, João da (S. Brás de Alportel, 20/01/1878 - Faro, 9/12/1968), médico, democrata e 

benemérito. Professou os ideais republicanos durante toda a sua vida. Presidente da Câmara Municipal de 

Olhão, Governador Civil, substituto, e Presidente da Junta Geral do Distrito. Durante o Estado Novo foi 

perseguido e preso (Jornal do Algarve, n.º 1059, 8/07/1977). Participou no MUD, apoiou, em 1949, a 

candidatura de Norton de Matos e, em 1958, a de Humberto Delgado à Presidência da República. Ambos 

foram recebidos em sua casa, em Faro (MARREIROS, Glória Maria, Quem Foi Quem? 200 Algarvios do 

Século XX, Edições Colibri, Lisboa, 2000, pp.365-366). 
273

 PALMA, Joaquim Rita da (S. Bartolomeu de Messines, 22/10/1889 - 4/11/1955), jornalista, 

advogado e jurista. Fixou-se, em Faro em 1903, tendo lutado contra a Monarquia e, mais tarde, contra o 

Estado Novo (Teodomiro Neto, “Faro aclamou a República há 80 anos”, Anais do Município de Faro, n.º 

XX, Faro, 1990, p. 197). 
274

 VELEDA, Maria (Faro, 26/11/1871 - Lisboa, 8/04/1955), escritora, periodista e professora primária, 

militante no movimento feminista e republicano. Com a morte de seu pai quando tinha 11 anos viu-se na 

contingência de começar a ganhar a visa, aos 15, ministrando aulas para auxiliar a família. Deu aulas em 

Faro, Serpa, Ferreira do Alentejo, Bucelas e Odivelas. Em 1905 fixou-se em Lisboa. Foi presidente do 

Grupo Português de Estudos Feministas (1907), que ministrava cursos nocturnos para mulheres 

analfabetas no Centro Afonso Costa (COSTA, Fernando Marques da, A Maçonaria Feminina, Editora 

Vega, Colecção Janus, n.º 16, Série História, Lisboa, s/d, p. 86). O contacto com os meios e os caudilhos 

republicanos em breve a lançam na luta pelos ideais republicanos, pela queda da monarquia e no combate 

pela emancipação feminina, pela alteração do estatuto da mulher na casa e no trabalho. Para modificar 

esta situação torna-se sócia fundadora, em 1908, da Liga Republicana das Mulheres Portuguesas (Os 

periódicos desta Liga eram A Mulher e a Criança Abril 1909 – Maio 1911), e A Madrugada (31/8/1911 - 

1918). Em ambos foi, durante alguns números, uma das responsáveis (www. Aph. Pt/uf/uf_0304.html), 

cuja direcção foi entregue a Ana de Castro Osório. António José de Almeida impôs o seu afastamento da 

comissão organizadora por a considerar «demasiadamente vermelha» (ALMEIDA, Hortense, “Maria 

Veleda”, Anais do Município de Faro, vol. XXV, Faro, 1995, p. 154). Nesta época a Liga publicava A 

Mulher e a Criança, Abril de 1909-Maio de 1911 (http://www.aph.pt/uf/uf_0304.html). Pelos seus 

violentos artigos no A Vanguarda foi condenada, em 1909, por abuso de liberdade de imprensa. Quer 

neste jornal, quer em comício, quer em conferências desenvolveu imensa propaganda em defesa do novo 

ideário. Para o apoio à criança funda, ainda em 1909, a Obra Maternal. Em 1911 foi eleita para presidente 

da Liga Republicana das Mulheres Portuguesas e, surge a revista A Madrugada, 31/08/1911-1918, de que 

toma a direcção. De 1912 a 1914, esteve ao serviço da Tutória Central da Infância, de Lisboa. Com a 

proclamação da República aderiu ao Partido Democrático e foi defensora da intervenção de Portugal na 

Grande Guerra, afirmando, mais tarde que «Perderam-se vidas preciosas mas não se perdeu a honra e 

Portugal marcou o lugar a que tinha direito na Sociedade das Nações» (ALMEIDA, Hortense, “Maria 

Veleda”, Anais do Município de Faro, vol.  XXV, Faro, 1995, p. 157). Continuará a professar as suas 

ideias até ao advento da ditadura militar em 1926. Foi companheira do poeta algarvio Cândido Guerreiro 

(Alte, 3/12/1871 - Lisboa, 11/04/1953 (Teodomiro Neto, “Quem tem medo de Maria Veleda?”, O 

Algarve, n.º 4086, 9/03/1989). Escreveu: Contos para crianças: Cor de Rosa; Novelas: Casa Assombrada; 

Teatro: Único Amor e Último Amor. Escreveu ainda A Conquista e Emancipação Feminina, no 

«Almanaque das Senhoras», Ave Azul («Districto de Faro»). A sua obra está ainda dispersa pelos jornais 

Tradição (Serpa), Repórter, O Século e em Pátria. Entre Fevereiro e Abril de 1950, publicou as suas 

memórias no jornal A República. Consultar ainda ESTEVES, João, “Maria Carolina Frederico Crispim”, 

CASTRO, Zília Osório e ESTEVES, João (Direcção), Dicionário no Feminino (Séculos XIX-XX), 

Coordenação António Ferreira de Sousa, Ilda Soares de Abreu e Maria Emília Stone, Livros Horizonte, 

Lisboa, 2005, pp. 605-514. 
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recrutado nas profissões liberais (advogados, professores, médicos, jornalistas), entre os 

militares, no funcionalismo público, no clero e na pequena burguesia urbana. Também 

não faltaram comerciantes, proprietários, artesãos e operários
275

. Muitos elementos 

destacados das elites económicas e culturais contribuíram para a implantação da rede 

republica nesta província. 

Espelho do republicanismo urbano é a consulta ao livro de inscrições de sócios 

do Centro Democrático de Tavira, entre 1911 e 1913. Nele podemos encontrar a 

seguinte estrutura socioprofissional: militares; industriais; comerciantes; proprietários; 

professores; doutores; procuradores; operários (cordoeiros, funileiros, sapateiros, 

ferreiros, pedreiros, tipógrafos, alfaiates, carpinteiros, calafates, colchoeiros) e serviços 

                                                 

275
 Para o triunfo do ideário republicano no Algarve podemos ainda adicionar os nomes de outros 

propagandistas: GOMES, Manuel Teixeira (Portimão); BASTOS, António José dos Santos (Portimão, 

1841-Portimão, 30/7/1897), médico. Este foi preterido para o cargo de médico municipal pelo referido a 

seguir, que vinha «recomendado pela política dominante» (FRANCO, Mário Lyster, Algarviana. 

Subsídios ..., pp. 270-272); CABRITA e SILVA, Ernesto Augusto (Alvito, 1856-Portimão, 1928), 

médico; PINTO, Paes, formado em Teologia pela Universidade de Coimbra. Participou na revolução de 

1891, tendo sido detido; VASCONCELOS, José Estêvão Pais de (Olhão, 13/11/1863 – Lisboa, 

15/5/1917), médico e político. Presidente da Comissão Municipal Republicana de Lisboa, em 1900. 

Candidato a deputado por Lisboa nas eleições de 1900 e 1901. No Congresso de Coimbra de 1902 foi 

eleito membro do Directório Republicano. Deputado, em 1908, pela maioria republicana pelo círculo de 

Setúbal. Deputado às Constituintes e depois Senador. Ministro do Fomento no governo de João Chagas, a 

ele se devendo o projecto sobre acidentes de trabalho aprovado na Câmara dos Deputados. Na sessão 

realizada naquela Câmara, a 16 de Maio de 1917, em sua memória,  e na qual tomaria da palavra 

encomiasticamente vários oradores, afirmaria o deputado Catanho de Meneses, referindo-se àquela lei: « 

E essa lei é um brado de clamor em favor das classes operárias, em favor do operariado, em favor, 

consequentemente, dos que sofrem, dos que e dos que constituem, pelo seu trabalho, a maior força da 

Nação». Foi um dos 20 senadores que se reuniram, com mais 68 deputados, do Partido Democrático, no 

Palácio da Mitra, em 4 de Maio de 1915, para protestarem contra o encerramento do Parlamento, por 

Pimenta de Castro. Administrador da Caixa Geral de Depósitos (MARTINS, Rocha, Pimenta de Castro, 

p. 72; MARQUES, O., Parlamentares e Ministros da 1.ª República (1910-1926), p. 433 e MARREIROS, 

Glória Maria, Quem Foi Quem? 200 Algarvios do Século XX, p. 483); BENEVIDES, José Caetano de 

Amorim (Loulé, 18/11/1866-Lisboa, 1940), advogado, político e jornalista. Membro do Directório do 

PRP. Director da Revista de Direito Comercial, de 1894 a 1901 e do jornal republicano A Pátria, em 

1899. Autor de trabalhos de índole jurídica e social (FRANCO, Mário Lyster, Algarviana. Subsídios ..., 

pp. 298-300); BICKER, Joaquim Tomás Júdice ( ? - ? ), político. Implicado na revolta republicana de 

31 de Janeiro de 1891, filiou-se, em 1895, no Partido Socialista, tendo feito parte do respectivo Conselho 

Central e da Comissão de Propaganda da Federação das Associações de Classes Operárias. Com Ernesto 

da Silva participou na cisão do Partido Socialista e passou a desempenhar acção de propaganda 

revolucionária. Implantada a República foi um dos implicados no «Caso do Arsenal da Marinha», tendo 

sido obrigado a fugir para Espanha. Filiou-se, no regresso, na Federação Republicana Radical, de que foi 

director. Esteve novamente implicado no movimento revolucionário de 27 de Abril de 1913, tendo o seu 

nome aparecido indigitado para ministro do fomento. Seria preso quando pretendia fugir para Espanha e 

depois para o Brasil. Na prisão escreveu Ainda o 27 d‟Abril – Conspirador? Nunca. – Defensor da 

Republica? Sempre, Distribuição Gratuita, Centro de Publicidade, Editor, Rua Augusta, 240, 1.º, Lisboa, 

pp. 80 (FRANCO, Mário Lyster, Algarviana. Subsídios ..., p. 311); AZEVEDO, Gonçalo de, natural de 

Lagos. Comerciante (PROENÇA, Maria Cândida, “O Algarve e a implantação da República”, O Algarve 

da Antiguidade aos Nossos Dias, Coord. Marques, Maria da Graça, Edições Colibri, Lisboa, 1999, p. 

478). 
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(barbeiros, empregados de fábrica, empregado de comércio, mestre conserveiros, 

farmacêutico)
276

. 

 Muitos foram os algarvios que se assumiram como ferrenhos anticlericais como 

Coelho de Carvalho (Faro, 1852 - Arade, 1934); João Bonança (Lagos, 1838 - Lisboa, 

1924); Bernardo de Passos
277

; Boaventura Rodrigues de Passos
278

; João Capuz; Dr. 

Francisco Fernandes Lopes; Dr. José António Dentinho e o presidente do Sindicato dos 

Soldadores de Olhão, António Gonçalves Dias
279

. 

 A Maçonaria no Algarve estava relativamente bem implantada. Após o triunfo 

da revolução republicana as adesões à maçonaria, quer no país, quer no Algarve 

cresceram. Esta organização tinha agremiações (Lojas e Triângulos), em Monchique, 

Messines, Paderne, Portimão, Lagos, Lagoa, Silves, Albufeira, Loulé
280

, Tavira e Vila 

                                                 

276
 AHMT. Centro Democrático Tavirense. Livro de Inscrição de Sócios (1911-1913). 

277
 PASSOS, Bernardo Rodrigues de (S. Brás de Alportel, 10/10/1876 - 2/06/1930), poeta e jornalista. 

Secretário da Junta de Paróquia de S. Brás de Alportel. Em Dezembro de 1906, quando Afonso Costa e 

Alexandre Braga foram expulsos do Parlamento, em um comício realizado no armazém da Patriarcal de 

Faro afirmou resolutamente que, «se os reis são pastores, os povos é que, attentos aos progressos da 

evolução social, já não podem considerar-se ovelhas. A  monarchia, … ,é um verdadeiro foco de 

infecção. E os focos de infecção, para bem da saude publica, extinguem-se. Extinga-se tambem esse, pois 

a ameaça a saude da pátria» (Districto de Faro, n.º 1600, 20/12/1906). Foi empossado administrador do 

concelho de Faro e, por inerência do cargo, Comissário da Polícia, em 6 de Outubro de 1910 (A Obra 

Poética de Bernardo de Passos, p. 150). Desempenhou o cargo de chefe da secretaria da Câmara 

Municipal de Faro. A sua poesia está imbuída de um lirismo de fundo cristão, diríamos mesmo de um 

cristianismo primitivo («Em lugar de Loyola, adoremos Jesus!» (A Obra Poética de Bernardo de Passos, 

p. 7), e, onde aqui e ali ressoa uma filosofia de cunho panteísta: 

«O homem só será perfeito, quando 

For do Universo a sint‟se verdadeira: 

Quando, Absorvido em Deus, com Deus amando, 

Amar com ele a natureza inteira!» 

(A Obra Poética de Bernardo de Passos, p. 114) 

ou 

«(E o Universo é Deus…) 

( A Obra Poética de Bernardo de Passos, p. 125). 

Também ecoam pelos seus escritos, por vezes violentos a revolta contra a opressão, a miséria, as 

diferenças sociais, as injustiças, a pobreza e o analfabetismo, mas também a solidariedade social. 

Insurgiu-se em muitas páginas contra a monarquia e o clericalismo (Ver o seu panfleto “A Reacção no 

Algarve”, Typographia Democrática, Tavira, 1909 in A Obra Poética de Bernardo de Passos, pp. 319-

327). Como em muitos próceres republicanos a sua poesia evidencia um carácter pedagógico, 

designadamente quando se dirige às crianças. Foi perseguido pelos seus inimigos políticos. 
278

 PASSOS, Boaventura Rodrigues de (S. Brás de Alportel, 8/1/1885 – S. B. de Alportel, 2/6/19135), 

escritor, desenhador  e caricaturista. Republicano, anticlerical e maçónico (MARREIROS, Glória Maria, 

Quem Foi Quem? 200 Algarvios do Século XX, Edições Colibri, Lisboa, 2000, pp. 383-384). 
279

 VILLARES, João, Olhão e Abílio Gouveia. O Homem, O Historiador, O Olhanense, Edição Câmara 

Municipal de Olhão, 1994, pp. 67 e 88. 
280

 Para Loulé ver MARTINS, Isilda Maria Renda, Loulé no Século XX, vol. II, A Primeira República – 

1910 a 1926, Colecção Millennium, Câmara Municipal de Loulé, Lisboa, 2004, p. 27. 
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Real de Santo António
281

. Sublinhe-se a expansão desta organização a locais bem 

enraizados no espaço rural, como eram os casos de Monchique, Messines e Paderne. 

Um dos mais destacados maçons algarvios foi Tomás Cabreira (Tavira, 

23/01/1865 - Tavira, 04/12/1918). Com o abraçar das suas convicções republicanas 

iniciar-se-ia na Maçonaria – nome simbólico de Sólon -, em 1893, na «Loja Portugal», 

em Lisboa. 

Também existiam alguns núcleos carbonários. Um dos nomes mais sonantes 

seria o de António Caetano Celorico Gil
282

. 

Estamos, assim, confrontados com um partido interclassista, recrutando a 

esmagadora maioria dos seus membros no mundo urbano. Os próprios republicanos 

reconheciam, porém, que as cidades tinham já sido conquistadas para o novo ideário, 

mas «outro tanto não sucedeu à maioria das ... terras de província ...»
283

. 

Para além da repercussão de eventos que ocorriam além fronteiras, foram os de 

âmbito caseiro que favoreceram a ascensão do P. R. P.. O país sofreu o tremendo abalo 

da crise económica e financeira de 1890/1891 e, na mesma conjuntura, o já referido 

Ultimatum. O governo e depois a ditadura de João Franco (10 Maio de 1907 - 1 de 

Fevereiro de 1908)
284

, e as suas arbitrariedades
285

 - evidenciando a crise do estado 

liberal monárquico - assim como outros acontecimentos que agitaram a sociedade de 

então (os adiantamentos à casa real [Novembro de 1906], a questão académica 

[Fevereiro de 1907], os escândalos financeiros, o regicídio [1 de Fevereiro de 1908], a 

instabilidade governativa, a pulverização partidária monárquica), contribuíram para a 

                                                 

281
 MENDONÇA, Artur Ângelo Barracosa, A Organização do Partido Republicano no Algarve: o Caso 

de Loulé (1881-1910), p. 28; CUNHA, Afonso, “Outubro de 1910. Os são-brasenses descem à cidade”, 

Anais do Município de Faro, vol. XXVI, p. 15; DIAS, João José Alves, “A República e a Maçonaria (O 

Recrutamento Maçónico na Eclosão da República Portuguesa”, Nova História. 1.ª República Portuguesa, 

n.º 2, Dezembro de 1984, pp. 35-37 e VILLARES, João, Olhão e Abílio Gouveia. O Homem, O 

Historiador, O Olhanense, p. 75. 
282

 MENDONÇA, Artur Ângelo Barracosa, A Organização do Partido Republicano no Algarve: o Caso 

de Loulé (1881-1910), Documento Dactilografado, Conferências de Arquivo Municipal de Loulé, Loulé, 

2003, p. 26. 
283

 ARRIAGA, M. de, “Mensagem do ex-presidente do actual directório ao oitavo congresso do Partido 

Republicano Português”, Lisboa, 15 de Novembro de 1899 in ARRIAGA, Manuel de: Documentos 

Políticos, Livros Horizonte, Lisboa, 2007, p. 254. 
284

 Conotados com a política de João Franco estiveram um amplo leque de intelectuais portugueses. Entre 

eles o algarvio João Lúcio (SARDICA, J. M., A Dupla Face do Franquismo na Crise da Monarquia 

Constitucional, p. 53). Com prosseguimento da sua política, João Franco encontrou-se paulatinamente 

mais isolado. Restavam-lhe entre outros, o monarca e o clero. No patriarcado de Lisboa colocaria um dos 

seus apoiantes incondicionais, o bispo do Algarve, D. António Mendes Bello (SARDICA, J. M., A Dupla 

Face do Franquismo na Crise da Monarquia Constitucional, p. 63).  
285

 HOMEM, Amadeu Carvalho, Da Monarquia à República, pp. 125 a 134 e REIS, António,  Raúl 

Proença. Biografia de um Intelectual Político Republicano, Imprensa Nacional – Casa da Moeda, 

«Temas Portugueses», vol. 1, Lisboa, 2003, pp. 73-82. 
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consolidação e crescimento relativo do Partido Republicano Português, mais notória 

entre 1908 e 1909, plasmado no seu número de parlamentares (14 alcançado nas 

eleições de 28 de Agosto de 1910). 

A República não foi apenas «proclamada por telégrafo», ou pela via 

burocrática, traduzida na nomeação do primeiro governador civil
286

 da nova era, em 6 

de Outubro de 1910
287

. A força e a dinâmica do moimento republicano no Algarve não 

estava no seu número, mas na teia de relações que foi tecendo, assente na personalidade 

dos seus vultos locais, dos seus centros e comissões paroquiais e concelhias, tendo 

como cúpula - no caso do Algarve - a Comissão Distrital de Faro. 

 

 

3. A proclamação da República no Algarve 

 Após algumas tentativas frustradas para a instauração do regime republicano, 

este tornar-se-ia na realidade a 4-5 de Outubro de 1910. 

Alguns algarvios estiveram presentes na Rotunda ou contribuíram decisivamente 

para o seu triunfo. Falamos do 2.º tenente da armada, o louletano José Mendes 

Cabeçadas Júnior
288

, do olhanense José Carlos da Maia
289

, do sambresense João Rosa 

Beatriz
290

. 

                                                 

286
 GUERREIRO, Zacarias José (1868 ou 1859? - 23/9/1918), nasceu em S. João dos Caldeireiros, 

concelho de Mértola, filho de José Diogo Guerreiro, abastado proprietário de Mértola. Desempenhou um 

papel destacado na organização do Partido Republicano Português no Algarve ainda durante o período da 

propaganda. Presidente da Câmara Municipal de Tavira de 1914 a 1917. Pertenceu ao Partido Unionista. 

O seu enterro foi civil. Teve três filhos, um dos quais, Eduardo da Fonseca Guerreiro morreu nos campos 

da Flandres. (“Zacarias José Guerreiro”, Província do Algarve, n.º 504, 29/9/1918, p. 1). 
287

 ADF. Inventário do Governo Civil, Livro Copiador de Telegramas do Governo Civil, 1908-1915 

(447), «Circular aos Administradores dos Concelhos, excepto Faro», 6/10/1910.
 
 

288
 CABEÇADAS, José Mendes (Loulé, 19/8/1883 - Lisboa, 11/6/1965) – oficial da Marinha, político e 

maçon. Participou no 5 de Outubro de 1910 e foi igualmente um dos dirigentes do movimento militar de 

28 de Maio de 1926. Integrou com o general Gomes da Costa e o oficial da Marinha Armando Ochoa o 

triunvirato que assumiu o poder em 1 de Junho de 1926. Presidente do Ministério, do qual seria destituído 

em 16 de 1926. Em 1931 liderou com o general Norton de Matos a Aliança Republicana e Socialista 

contra a Ditadura Militar. Participa no 10 de Abril de 1947, sendo preso e compulsivamente reformado e 

julgado em Tribunal Militar (FREITAS, Pedro,  Quadro de Loulé Antigo, 3.ª edição, Loulé, 1991, pp. 

335-342). 
289

 MAIA, José Carlos da (Olhão, 16/3/1878 – Lisboa, 19/10/1921), oficial da armada e republicano. 

Participou nos movimentos revolucionários de 1908 e do 5 de Outubro. Deputado às Constituintes e  à 

Câmara dos Deputados. Governador de Macau de 1914 a 1917. Apoiou Sidónio Pais, tendo sido Ministro 

da Marinha, de 9/3/1918 a 7/9/1918. Capitão do porto de Portimão. Ministro das Colónias (1919). Na 

«Noite Sangrenta», de 19 de Outubro de 1921, foi assassinado. 
290

 BEATRIZ, João Rosa (S. Brás de Alportel, 19/04/1881 - Casablanca, 27/07/1960), inicialmente 

fabricante e comerciante de cortiça, depois estabeleceu-se por conta própria como comerciante. Livre-

pensador. Pertenceu à Maçonaria, primeiro na «Loja Camões», depois, na «Loja Montanha», com 
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Os periódicos, certamente reflectindo o espírito geral, exaltavam a nova era. 

Faziam eco do fulgurante fim dos Braganças, proclamando hossanas ao progresso e à 

regeneração do país. 

A passagem de testemunho das administrações monárquicas para as republicanas 

processou-se civilmente, pacificamente, uma espécie de «revolução de veludo». 

 

 

3.1. As eleições: da República revolucionária 

à República da Constituição 

A 14 de Março de 1911 era publicada a lei eleitoral
291

, determinando que os 

eleitores seriam todos os portugueses do sexo masculino maiores de vinte anos, à data 

de 1 de Maio de 1911, que soubessem ler e escrever, ou que fossem chefes de família. 

Muitos mais eram os que não podiam ser eleitos (art.º 6.º) e os inelegíveis (art.º 8.º e 

9.º). 

Da legitimidade revolucionária transitar-se-ia para a legitimidade constitucional, 

consagrada na eleição da Assembleia Nacional Constituinte, marcada para o dia 28 de 

Maio de 1911. 

 Enquanto o Província do Algarve, de 25 de Março de 1911, defendia a lei 

eleitoral, O Algarve, criticava-a pela interferência dos governadores civis, por as 

comissões locais serem da confiança do Partido Democrático, por os círculos 

plurinominais prejudicarem as minorias. Aqueles círculos representavam «mais uma 

maneira de fazer a concentração da acção eleitoral nas autoridades, em prejuizo da 

                                                                                                                                               

ligações à Carbonária. No dia 24 de Agosto de 1907 foi eleito tesoureiro da Comissão paroquial 

republicana. Após a implantação da República formou e comandou o Batalhão de Voluntários de S. Brás 

de Alportel para a defesa do novo regime. Em 18 de Junho de 1915 o governo civil de Faro providenciava 

para que lhe fossem entregues as armas e munições pertencentes ao Estado  que «consta que o ex-

administrador do concelho de S. Braz d‟Alportel, Rosa Beatriz tem em seu poder» (ADF. Inventário do 

Governo Civil. Livro de Registo da Correspondência Recebida pelo Governo Civil, 1914-1919 (385), 

«Telegrama de Paulo Pacheco, chefe do gabinete do governador civil», 18/6/1915). Rosa Beatriz nesta 

altura não se encontrava em Portugal (Livro de Registo da Correspondência Recebida pelo Governo 

Civil, 1914-1919 (385), «Ofício do Administrador do Concelho de Alportel», 28/6/1915). No crepúsculo 

da sua movimentada existência redigiu um testamento político, onde perpassa elementos autobiográficos 

e de conteúdo anticlerical e de livre-pensador. 
291

 A Lei eleitoral de 14 de Março de 1911 consignava o sufrágio capacitário e restringiu o direito de voto 

aos maiores de 21 anos, alfabetizados e aos chefes de família não alfabetizados. Os círculos eleitorais 

eram plurinominais de lista incompleta, introduzindo o regime proporcional em Lisboa e no Porto, 

favorecendo o Partido Democrático. Esta lei sofreria algumas alterações, pelo que seria publicada uma 

outra em 5 de Abril. 



Capítulo II – A Implatação da República no Algarve 

 

92 

 

 

ampla liberdade de escolha que teem os cidadãos no systema» dos círculos 

uninominais
292

. 

 Entretanto, as eleições de 28 de Maio de 1911 criariam a Assembleia 

Constituinte. Nos círculos algarvios, os deputados foram eleitos administrativamente, 

designados numa reunião das comissões distrital e paroquiais de toda a região, realizada 

no dia 30 de Abril de 1911
293

, visto que a lei eleitoral dispensava a votação nos círculos 

em que se apresentasse uma única lista candidata (Quadro n.º 45). 

 

Quadro n.º 45 

Deputados Eleitos pelos Círculos do Algarve  

à Assembleia Nacional Constituinte 

28 de Maio de 1911 

Círculo Deputados Profissão Idade Naturalidade 

N.º 46 – Faro António Aresta Branco
294

 Médico 49 Amareleja 

 
António Caetano 

Celorico Gil 

Advogado (bacharel de 

Direito pela Universidade de 

Coimbra) 

33 Cacela 

 João Fiel Stockler
295

 Capitão-tenente da armada 35 
Monte da 

Caparica 

 
Tomás António da 

Guarda Cabreira 

Lente da Escola Politécnica – 

Lisboa, engenheiro e capitão 

de artilharia 

 

46 
Tavira 

N.º 47 – Silves António Maria da Silva 
Engenheiro e Director Geral 

dos Correios e Telégrafos 
39 Lisboa 

 
Carlos Alberto da 

Silveira 

Tenente-coronel, 

Comandante do Corpo de 

Polícia Cívica 

52 Lagos 

 José Maria de Pádua
296

 Médico 38 Olhão 

 
José Mendes Cabeçadas 

Júnior 
Capitão-tenente da armada 28 Loulé 

Fonte: VIDIGAL, Luís, “As primeiras eleições republicanas, as estruturas partidárias e os destinos do 

Regime democrático”, Anais do Município de Faro, vols. XXIX-XXX, 1999-2000, p. 252. 

 

                                                 

292
 “Lei eleitoral”, O Algarve, n.º 158, 02/04/1911, p. 1. 

293
 VIEGAS, Libertário Viegas, “Algarve 1908-1927”, Anais do Município de Faro, n.º XVIII, Faro, 

1988, p. 155. 
294

 BRANCO, António Aresta (Amareleja, 1862 – Lisboa, 14/10/1952), Licenciado em Medicina. 

Fundador do jornal A Pátria, filiou-se no PRP e, posteriormente, aderiu à União Republicana e ao Partido 

Evolucionista. Deputado por Faro e Beja, exerceu o cargo de governador civil desta cidade até 1911. 

Presidente da Câmara dos Deputados e Ministro da Marinha de 11/12/1917 a 7/3/1918. 
295

 O tenente da Marinha João Fiel STOCKLER participou no 5 de Outubro de 1910 (VIEGAS, 

Libertário, “Algarve 1908-1927”, Anais do Município de Faro, n.º XVIII, Faro, 1988, p. 152. 
296

 PÁDUA, José Maria de, (Olhão, 8/2/1873 – Lisboa, 17/12/1924), Médico, político e musicógrafo. 

Filiou-se no Partido Republicano Português, em 1880. nas eleições de 28 de Agosto de 1910 foi o 

candidato mais votado. Exerceu o cargo de Senador (MARREIROS, Glória Maria, Quem Foi Quem? 200 

Algarvios do Século XX, Edições Colibri, Lisboa, 2000, pp. 377-378). 
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DEPUTADOS ALGARVIOS NA CONSTITUINTE 

 

      

 

 

 

 

 

         

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: http://purl.pt/5854/1/index.html 
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 Lei fracturante do regime republicano e na sociedade portuguesa foi a 

publicação em 20 Abril de 1911, da «intangível», a Lei de Separação do Estado e das 

Igrejas, promulgada pelo Ministro da Justiça, Afonso Costa. O Algarve não ficaria 

imune à «guerra de religião» que a sua aplicação suscitou. 

 

 

4. A consolidação do Partido Democrático 

 Em Janeiro de 1913, Afonso Costa, assumia a chefia do governo. Em Novembro 

de 1913, houve eleições suplementares para deputados em alguns círculos
297

. No 

Algarve não se realizaram estas, mas eleições municipais, às quais concorreram os 

democráticos, os evolucionistas e os unionistas. Houve ainda listas mistas de 

democráticos e evolucionistas, democráticos e unionistas (ambas sem quaisquer votos), 

evolucionistas e unionistas, democráticos, monárquicos e evolucionistas, e, ainda, listas 

neutras organizadas por democráticos, evolucionistas), unionistas e sem influência dos 

três grandes partidos republicanos. Para além dos resultados das eleições, haverá a 

sublinhar a escassa afluência ao acto eleitoral, resultante da própria lei que afastava 

muitos eleitores, designadamente do mundo rural. A vitória pertenceu ao Partido 

Democrático, seguido pelo Unionista e pelos Evolucionistas
298

. Consolidava-se cada 

vez mais o domínio dos afonsistas. 

 A rivalidade político-partidária e a oposição ao Partido Democrático 

conduziriam, em finais de Janeiro de 1915, à ditadura de Pimenta de Castro (25/1/1915-

14/5/1915)
299

. O Algarve mostrar-se-ia contrário à nova situação, nomeadamente com a 

publicação da lei eleitoral de 24 de Fevereiro de 1915
300

 e à de 9 de Abril que exonerava 

                                                 

297
 A Lei Eleitoral de 3 de Julho de 1913 restringiu ainda mais o universo eleitoral. Retirou o direito de 

voto a todos os analfabetos. Em 1911, no Algarve contabilizavam-se 33.747 eleitores inscritos, enquanto 

em 1913, o seu número seria substancialmente reduzido, alcançando, apenas, 10.184 (O Algarve, n.º 288, 

28/09/1913, p. 3). 
298

 ADF. Livro de Registo de Correspondência Expedida pelo Governador Civil, 1912-1918, «Ofício ao 

Director Geral da Administração Política e Social,» n.º 121, de 6 de Maio de 1915 e Província do 

Algarve, n.º 264, 14/12/1913, p. 1. A vitória do Partido Democrático era atribuída à acção de Afonso 

Costa, designadamente, a sua política financeira, «com que aquele homem publico tem desanuviado de 

constantes embaraços a situação do tesoiro portuguez!» (“Eleições”, O Algarve, n.º 296, 23/11/1913, p. 

1). 
299

 Em artigo publicado no semanário Alma Algarvia, n.º 218, 1/8/1915, pp. 2-3, sob o título “Alta Crítica 

Política. Da Ditadura á Suspensão dos Direitos Políticos”, Raúl Proença desferiu violenta crítica à 

ditadura de Pimenta de Castro. À sua pena mordaz não escaparam os partidos evolucionista e unionista e 

os seus chefes, assim como Machado Santos. Defende, pelo contrário, os democráticos e o seu caudilho, 

Afonso Costa, e a intervenção de Portugal na guerra. 
300

 Decreto n.º 1.352, de 24/2/1915. 
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as câmaras municipais
301

 e juntas de paróquia democráticas, substituindo-as por 

comissões administrativas. 

 O «14 de Maio», para o qual contribuiu decisivamente o algarvio Leote do Rego, 

varreu a «afrontosa ditadura». Os democráticos estavam solidamente instalados no 

poder. Prepararam as próximas eleições. 

 A província do Algarve estava agora dividida em dois círculos eleitorais: o 

círculo n.º 38
302

 de Faro, e o círculo n.º 39
303

 de Silves. Nestas eleições estavam 

recenseados na província 13.452, votaram 7.798, o que representava 58,0% dos votantes 

sobre os recenseados
304

 (Quadro n.º 46). 

 

Quadro n.º 46 

Eleições de 13 de Junho de 1915 

Algarve 

INSTITUIÇÕES 

DO ESTADO 

NOME N.º de 

VOTOS 
CÂMARA DOS 

DEPUTADOS 

Círculo de Faro n.º 38 

 

 

 

Círculo de Silves n.º 39 

 

 

 

Rodrigo Rodrigues
305

 (democrático) 

Celorico Gil (evolucionista) 

João Pedro de Sousa (democrático) 

 

Diogo João Mascarenhas Neto (democrático)
306

 

Adelino de Oliveira Furtado (democrático) 

José Mendes Cabeçadas (unionista) 

 

 

(1474) 

1.143 (1.136) 

1.411 (1.310) 

 

2.357 (2.395) 

2.136 (2.119) 

1.994 (1.995) 

SENADO
307

 

 

João Ortigão Peres (democrático) 

Frederico António Ferreira Simas (democrático) 

Alberto da Silveira (unionista) 

3.886 (3.855) 

3.649 (3.641) 

(3.024) 

Fontes: Província do Algarve, n.º 338, 20/06/1915, p. 1; Alma Algarvia, n.º 212, 20/6/1915, p. 1 

e Marques, A. H. Oliveira, Parlamentares e Ministros da 1.ª República (1910-1926), 2000. 

Nota: Os resultados entre parêntesis são os fornecidos pelo semanário Alma Algarvia. 

                                                 

301
 Decreto n.º 1.488, de 9/4/1915 que, de harmonia com o artigo 2.º, autorizava os governadores civis a 

dissolver os corpos administrativos sempre que estes se tivessem insubordinação contra os actos do 

Governo. 
302

 Faziam parte deste Círculo os concelhos de Faro, Olhão, Tavira, Vila Real de Santo António, Castro 

Marim, Alcoutim e Alportel. 
303

 Faziam parte deste Círculo os concelhos de Silves, Loulé, Albufeira, Lagoa, Vila Nova de Portimão, 

Lagos, Aljezur, Vila do Bispo e Monchique. 
304

 “As ultimas eleições. Senadores”, Alma Algarvia, n.º 221, 22/08/1915, p. 3. 
305

 RODRIGUES (Rodrigo José (Celorico de Bastos, 1879 – Oliveira de Azeméis, 19/01/1963), médico, 

ministro e deputado. Sobraçou a pasta do Interior no governo de Afonso Costa, em 1913, Cf. Marques, A. 

H. Oliveira, Parlamentares e Ministros da 1.ª República (1910-1926), 2000, pp. 379-380. Oliveira 

Marques equivocou-se ao afirmar que este político, em 1915, teria sido eleito por Lisboa.  
306

 Por morte deste deputado em 8 de Dezembro de 1916, realizar-se-ia a 20 de Julho de 1917, a eleição 

suplementar para o preenchimento da vaga deixada na Câmara dos Deputados. Apresentaram-se às 

eleições o major Estêvão Águas, pelo Partido Democrático, e o engenheiro Aboim Inglês, pelos 

unionistas. A vitória sorriria ao primeiro com alguma dificuldade, constatando-se uma perda de influência 

dos democráticos (“União Sagrada”, O Algarve, n.º 489, 05/08/1917, p. 1).  
307

 O Heraldo, n.º 289, 12/6/1915. 
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O Partido Democrático não conseguiria a maioria em Loulé (Unionista), em 

Tavira (Unionista) e em S. Brás de Alportel (Evolucionista). Foram eleitos
308

 quatro 

deputados democráticos, um evolucionista e um unionista.  

Finalmente, os «democráticos dominavam as instituições: presidente, governo, 

Parlamento, Senado, tribunais (agora sob a ameaça de uma purga instântanea), 

câmaras e junta de paróquia»
309

. 

Entretanto, agrava-se a situação política, económica e social. 

Nas eleições administrativas que se realizariam a 1 de Novembro de 1917, será 

de realçar a progressão evolucionista, a quebra democrática e a vitória monárquica em 

Lagoa
310

. 

 

 

5. A participação dos algarvios na I Guerra Mundial 

 O Partido Democrático foi o grande paladino da intervenção de Portugal na 

guerra. Em Londres estava como Ministro Plenipotenciário de Portugal o algarvio, 

Manuel Teixeira Gomes (Portimão, 1860-Bougie, Argélia, 1941). Na correspondência 

diplomática
311

 trocada entre Teixeira Gomes e o governo português, encontramos os 

espinhosos assuntos que semearam a «via 

Ápia» que conduziram à Flandres. 

Seria destituído por Sidónio Pais, em 

finais de Dezembro de 1917. 

 Após uma renhida luta diplomática, a 

que somaria as perdas navais britânicas, em 

consequência da guerra submarina 

                                                 

308
 PERES, João Ortigão nasceu no concelho de Silves. Lente da Escola de Guerra e major de Estado-

Maior, estando na altura das eleições a prestar serviço em Angola; SIMAS, Frederico António Ferreira, 

Ministro da Instrução, lente da Escola de Guerra e capitão do Estado-Maior; NETO, Diogo João 

Mascarenhas ( ? - 1916, natural do concelho de Silves. Deputado na monarquia. Engenheiro de minas; 

FURTADO, Adelino de Oliveira, conservador do Registo Civil no 1.º bairro de Lisboa. Governador 

civil do Algarve e de Ponta Delgada. Pertenceu aos corpos dirigentes da Associação do Registo Civil; 

João Pedro de Sousa e José Mendes Cabeçadas. 
309

 VALENTE, Vasco Pulido, Portugal. Ensaios de História e de Política, Alêtheia Editores, 2009, p. 98. 
310

 O Algarve, n.º 503, 11/11/1917, p. 1. 
311

 Sobre esta correspondência as principais fontes consultadas foram GOMES, Manuel Teixeira, 

Correspondência - I  e II - Cartas para Políticos e Diplomatas, Colectânea, Introdução e Notas de 

Castelo Branco Chaves, Portugália Editora, Lisboa, 1960 e Portugal na Primeira Guerra Mundial (1914-

1918), Tomo I, As Negociações Diplomáticas até à Declaração de Guerra, Ministério dos Negócios 

Estrangeiros, Lisboa, 1997. 

A Capital, 28 de Janeiro de 1918 
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desencadeada pelos alemães, a Inglaterra, a contra-gosto, invocando – finalmente -, a 

aliança luso-britânica. 

Para justificar a eventual requisição dos navios germânicos, o governo tinha 

introduzido na lei de subsistências uma cláusula que estipulava a requisição, em 

qualquer momento, de matérias-primas e de meios de transporte que fossem 

imprescindíveis à defesa ou para a economia nacional
312

. 

A 23 de Fevereiro de 1916
313

 eram requisitados os navios alemães surtos em 

portos portugueses com o fundamento na base 10.º da Lei n.º 480, de 7 de Fevereiro de 

1916, fazendo referência não apenas à falta de transportes, mas sublinhando a sua 

necessidade com o «actual problema das subsistências, que é de salvação pública…». 

A 9 de Março, a Alemanha declarou guerra a Portugal. 

A intervenção do país no conflito europeu, na perspectiva democrática, 

permitiria a sua hegemonia política. Era vista como o «método perfeito para disciplinar 

o país», de o «converter à República», para «se dotarem de um exército moderno e fiel 

e até para garantirem a Portugal uma parte da presumível prosperidade do pós-

guerra»
314

. 

 Este projecto teve como primeira etapa o governo da «União Sagrada», apoiada 

pelos evolucionistas. 

 Com a entrada de Portugal na guerra, constituiu-se o Corpo Expedicionário 

Português (CEP). Triunfavam os «empresários da guerra» que viam esta como um 

meio de consolidar e legitimar interna e externamente a República, mas uma República 

hegemonizada pelo Partido Democrático. 

 Muitos serão os oficiais e soldados algarvios a embarcarem, quer para Angola e 

Moçambique, quer, principalmente, para as trincheiras da Flandres. Nelas muitos 

deixariam não apenas os mais belos anos da sua juventude, mas, mais terrível, seriam 

feitos prisioneiros, regressariam com marcas psicológicas e corporais, e, tantos nem 

sequer voltariam ao seu torrão natal. 

A política intervencionista foi mais um elemento a adicionar aos que já corroíam 

a sociedade portuguesa desde 1910, extremando ainda mais os actores político-sociais. 

                                                 

312
 “Telegrama do Ministro dos Negócios Estrangeiros ao Ministro de Portugal em Madrid”, Lisboa, 

8/2/1916, in Portugal na Primeira Guerra Mundial (1914-1918), Tomo I, As Negociações Diplomáticas 

até à Declaração de Guerra, pp. 311-312. 
313

 Decreto n.º 2.229, de 23/02/1916. 
314

 VALENTE, Vasco Pulido, Portugal. Ensaios de História e de Política, Alêtheia Editores, 2009, p. 

105. 
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Duas grandes correntes estarão presentes e, frequentemente, violentamente no palco do 

país: os guerristas e os não-guerristas. 

O Algarve não ficaria à margem da propaganda antiguerrista.
315

. 

 

Quadro n.º 47 

O Algarve e a sua Posição Perante a Guerra  

(1914-1918) 

O Povo do Algarve 

Semanário Republicano 

Democrático 

Tavira Intervencionista
316

 

O Primeiro de Maio Loulé Intervencionista 

O Algarve Faro Intervencionista 

A Voz do Sul 

Órgão do P. R. P. 
Silves Intervencionista 

Província do Algarve 

Semanário Republicano 
Tavira 

Segue as posições de Brito 

Camacho, ou seja, do Partido 

Unionista
317

 

Alma Algarvia 

Semanário Republicano 

Democrático 

Portimão-

Silves 
Defensor da intervenção. 

O Libertário 

anarquista 
Faro Contra a guerra 

 

 A participação de Portugal no conflito iria acarretar o agravamento das tensões 

sociais. Os conflitos político-partidários; o desconhecimento por parte das populações 

das razões que tinham presidido à participação portuguesa na guerra; o 

descontentamento pela crescente partida de tropas para os campos de batalha da Europa 

                                                 

315
 MARQUES, Isabel Pestana, “O Algarve e a Grande Guerra”, in O Algarve da Antiguidade Aos Nossos 

Dias, pp. 486-487. 
316

 Tomava uma posição: «Somos contra a guerra e doutrinariamente anti-militaristas, mas neste lance, 

mais que dramatico, horrivel, somos pela luta com todas as forças da nossa consciencia, entendendo que 

quer o nosso paiz, quer as nações democraticas da Europa, forneçam em caso de necessidade, 

contingentes aos exercitos da liberdade, a fim de que raie uma aurora de engrandecimento e de 

libertação da Humanidade» (CARVALHO, F. Pereira de, “Aspirações politicas”,  O Povo do Algarve, n.º 

6, 6/9/1914, p. 1). 
317

 Em artigo, assinado por João Freitas, publicado em O Intransigente, de Abril de 1915, e transcrito em 

Província do Algarve, afirmava-se: «E pelo que respeita á Inglaterra, nossa velha aliada, é de esperar 

que, vendo, o nosso firme e leal propósito de colaborar com ela nas campanhas de Africa e de lhe 

fornecer, para o teatro de guerra na Europa, o que ela nos estritamente nos pediu ou pedir ainda, e 

dispensando o mais que oferecemos, num gesto de morgado arruinado e de mãos rôtas, se contente com 

a modéstia do nosso concurso e não nos leve a mal a ausencia duma ou duas divisões, quando muito, de 

tropas portuguesas na França e na Bélgica, - que mal poderíamos armar, equipar, e municiar 

convenientemente, e seria uma gota de água no Oceano, numa linha de batalha em que os exercitos em 

presença se contam por milhões» (FREITAS, João, “Entre dos escolhos. Extrema esquerda – demagogia. 

Extrema direita – monarquia”, Província do Algarve, 331, 25/4/1915, p. 1). 
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e de África; o paulatino impacto do número de soldados mortos e feridos nos campos de 

batalha; a escassez de géneros alimentícios e consequente açambarcamento e 

especulação e a inflação conduziriam à queda da União Sagrada (16/03/1916-

25/04/1917), à assunção ao poder do governo de Afonso Costa (25/4/1917 – 8/12/1917), 

e, ao golpe de Sidónio Pais (5 de Dezembro de 1917). 



Capítulo III – A Falta de Subsistências 

 

100 

 

 

CAPÍTULO III 

 

A FALTA DE SUBSISTÊNCIAS 

 

 

1. O abastecimento do país 

 O período da I Grande Guerra caracterizou-se em todos os países beligerantes ou 

neutros por uma acutilante intervenção estatal em toda a actividade económica: na 

produção, na distribuição e nos transportes. Portugal, país cronicamente deficitário na 

maior parte dos produtos, principalmente em cereais, em matérias-primas e 

combustíveis indispensáveis à laboração da actividade industrial e da pesca (redes e 

cabos, ferros e cabos de arame e alcatrão), não fugiria à regra geral. Encarecendo estes 

produtos, consequentemente, subiram os preços dos artigos manufacturados. A crise de 

subsistências assolaria, com níveis de impacto diferentes, os países mais directamente 

tocados pela conflagração
318

, a que não foram indiferentes os custos da guerra
319

. 

 Durante o conflito a produção nacional de subsistências diminuiu 

substancialmente «quer em virtude do aumento do “autoconsumo” nos meios rurais e 

da subtracção de reservas ao controlo do Estado, quer pela irregularidade das 

colheitas e pelo encarecimento dos diversos factores de produção, em particular os 

salários agrícolas»
320

. A importação de bens de primeira necessidade enfrentou «o 

espartilho da legislação proteccionista, a escassez de divisas, as dificuldades do frete e 

a subida de preço dos transportes marítimos». Como resultado, aquela importação 

tornou-se «onerosa e incerta»
321

. 

 Para além dos problemas estruturais relativos à produção de bens alimentares e 

de matérias-primas, o país colocaria ao serviço dos aliados, designadamente, da Grã-        

-Bretanha, 65% dos navios apreendidos aos alemães. Aliás, mesmo antes da guerra, e 

depois ter-se-á acentuado, a maior parte do movimento comercial marítimo, era 

                                                 

318
 “O custo de vida”, Atlantida, vol. II, 1916, pp. 793-794. 

319
 “O Preço da Guerra”, Atlantida, vol. II, 1916, pp. 795-796. 

320
 GARRIDO, Álvaro, O Estado Novo e a Campanha do Bacalhau, Círculo de Leitores, Rio de Mouro, 

2004, p. 54. 
321

 GARRIDO, Álvaro, O Estado Novo e a Campanha do Bacalhau, p. 54. 
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efectuado com o recurso a bandeiras estrangeiras
322

. Com o deflagrar do conflito e com 

a guerra submarina desencadeada pelos alemães, apenas à sua parte, a marinha mercante 

nacional perderia 7% da tonelagem do total
323

. Acompanhando os navios para os 

abismos oceanos foram valiosas cargas que, viriam a contribuir para agravar as 

dificuldades do comércio marítimo nacional. 

 Para incomodar ainda mais o estado precário das subsistências, o país forneceria 

aos aliados de «todas as matérias primas e géneros alimentícios» que foi possível 

dispor «mesmo à custa dos interesses da nossa economia e população»
324

. 

 Finalmente, um outro aspecto que viria a pesar nas dificuldades encontradas no 

abastecimento foi a descida do câmbio português em relação às moedas dos países 

aliados que nos forneciam os produtos
325

. 

 Afirmava com inteira razão Maurício Monteiro que a guerra nos obrigou a «ir 

bater a porta dos nossos aliados e pedir, a uns que não se esquecessem dos nossos 

vinhos e dos nossos fructos, das nossas cortiças; a outros que não faltassem com os 

seus trigos, o seu ferro, os artigos que necessitamos para o nosso consumo, e que 

infelizmente ainda não conseguimos fabricar»
326

. 

 Embora a lei da oferta e da procura, não se tenha evaporado com os sons dos 

canhões, a extrema escassez dos géneros, como era o caso nesta conjuntura, propiciou 

ao intermediário lucros exorbitantes, pela insuficiência artificialmente provocada dos 

produtos, consumidos na totalidade por um alto preço, visto que a procura era muito 

superior à oferta
327

. 

 A intervenção do Estado no campo das subsistências conduziu a forte resistência 

do consumidor, dos produtores agrícolas, dos comerciantes por grosso e de retalho, dos 

sindicatos e das associações de classe
328

. Também as administrações dos concelhos e o 

próprio governo civil reclamariam providências para atenuar a escassez e a constante 

alta dos géneros, na quase sempre vã tentativa de um difícil equilíbrio de com os poucos 

géneros que dispunham distribuí-los por onde, de momento, haveria maior premência. 

Apelaram à solidariedade regional, concelhia e de freguesia e não ao egoísmo de 
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instituições e de particulares que, frequentemente, impediram o eficaz abastecimento 

das populações
329

. As dificuldades de abastecimento da província eram imputadas quer 

ao poder central, quer às autoridades alentejanas, junto das quais o Algarve procurava 

os cereais que tanto carecia. Para a resolução das periclitantes carências alimentares, 

com frequência encontraríamos as principais autoridades provinciais algarvias ou seus 

representantes a viajar, precisamente, até Lisboa, ou a deslocarem-se ao Alentejo, 

obviamente, com o propósito de adquirir os tão apetecíveis cereais para que a sacro 

santa ordem pública não fosse alterada. 

 Dependente como estava do fornecimento do «celeiro do país», a questão das 

subsistências do Algarve está intimamente relacionada ao processo económico e social 

que se desenrolou no Alentejo. A acção dos trabalhadores alentejanos foi delineada quer 

para obrigar os agrários a vender ao preço da tabela os cereais que açambarcavam nos 

seus celeiros, quer para impedir a sua saída para outros destinos, luta de contornos 

semelhantes ao ocorrido no Algarve, como a breve trecho analisaremos. Entre outras 

situações bastará relatar a actuação dos trabalhadores de Beja, a 9 de Junho de 1917, 

que foram à estação de caminhos-de-ferro buscar o trigo que se destinava ao Algarve, 

entregue depois à Comissão de Abastecimentos
330

. 

A prioridade atribuída ao abastecimento da capital política, económica e 

financeira do país, sobrepôs-se ao fornecimento de outras regiões. De Lisboa, 

praticamente o único porto por onde era aprovisionado o país, solicitava-se, amiudadas 

vezes, o despacho de diferentes géneros, mas, desde o desembarque até à sua chegada à 

província – quando chegavam -, decorriam muitos dias. A linha de caminho-de-ferro do 

Sul era a principal via de comunicação e de transporte dos produtos de exportação e de 

importação do Algarve. Contudo, como já anteriormente sublinhámos, as suas 

condições de tráfego era deficientes. O material circulante para além de escasso era 

como a própria linha vetusta e o resultado cifrou-se na demora e na acumulação de 

toneladas de produtos nas estações, dando-se mais prioridade ao seu lucro do que ao 

aprovisionamento das populações. Como se abordará, posteriormente, ao mais pequeno 

movimento dos operários ferroviários as estações eram imediatamente ocupadas 

militarmente. As medidas implementadas para combater a escassez e o aumento do 

custo de vida, quase sempre ineficazes, acerberbaram as tensões sociais e acabaram por 
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debilitar a autoridade do Estado facilitando a via para soluções de cariz autoritário e 

corporativo
331

. 

 

 

2. A intervenção económica: 

Os organismos de cúpula 

 Em épocas excepcionais, medidas draconianas. Como era imprescindível 

assegurar o fornecimento de subsistências, os governos republicanos criaram uma 

panóplia de instituições e de mecanismos, e com elas um oceano de burocracia, 

frequentemente pouco eficazes, e que não raramente serviram interesses daqueles que os 

preenchiam. 

 Desde o deflagrar do conflito que o governo lançará mão de um conjunto de 

instrumentos com o virtuoso propósito de combater a alta dos preços e a sua escassez, o 

açambarcamento e o contrabando. Decretou-se a proibição de exportação de géneros, a 

proibição de elevação dos preços, a proibição de reexportação, decretou-se a partir de 

Fevereiro de 1915
332

, a importação de trigo exótico
333

, a redução de direitos de 

importação, tornou-se obrigatório o manifesto dos cereais e surgiram os 

arrolamentos
334

. Houve inúmeras propostas para a troca de produtos, quer com a 

Espanha, quer com a Itália, grande parte dos quais se goraram
335

. 

 Sempre com insucesso. Atacava-se os circuitos de consumo, mas não se 

tomavam medidas que permitissem o aumento da produção. Aliás, o desencadear do 

conflito dificultaria enormemente, «a cultura do trigo, emparedada a lavoura entre a 

alta dos salários, dos adubos e instrumentos agrícolas, e a proibição de vender o trigo 

a um mais alto preço, que o que lhe foi designado em 1899»
336

. Perante a intervenção 

                                                 

331
 PINTO, A. Costa, “Muitas crises, poucos compromissos: a queda da Primeira República”, Penélope, 

n.º 19-20, 1988, pp. 43-70. 
332

  Dec. n.º 1.300. 
333

 SALAZAR, “A Questão Cerealífera ...”, Inéditos e Dispersos, II, Estudos Económico-Financeiros 

(1916-1928), Tomo I, Organização de Manuel Braga da Cruz, Bertrand Editora, 1998, p. 65. 
334

 Salazar fornece-nos um vasto conjunto de Leis e de Decretos cobrindo aquela intervenção estatal 

(SALAZAR, António de Oliveira, “Alguns Aspectos da Crise das Subsistência (1918)”, Inéditos e 

Dispersos, II, Estudos Económico-Financeiros (1916-1928), Tomo I, Organização de Manuel Braga da 

Cruz, Bertrand Editora, 1998, pp. 354-355, nota 1). Consultar ainda p. 64, nota 1 e p. 65. 
335

 Existem várias referências sobre esta questão in MARQUES, O., O Terceiro Governo de Afonso Costa 

– 1917. 
336

 SALAZAR, “A Questão Cerealífera ...”, Inéditos e Dispersos, II, Estudos Económico-Financeiros 

(1916-1928), Tomo I, 1998, p. 67. 



Capítulo III – A Falta de Subsistências 

 

104 

 

 

estatal em matéria de subsistências responderão os grandes agricultores com o abandono 

das culturas, designadamente dos cereais e com aquilo a que poderemos denominar de 

autêntica sabotagem económica
337

, uma das causas da escassez e do aumento do preço 

dos produtos de primeira necessidade. 

 

 

2.1. A Manutenção Militar 

 Perante o deflagrar da guerra e das suas consequências económicas (escassez e 

falta de géneros, carestia e açambarcamento), e na tentativa de abastecer o país de 

matérias-primas, combustíveis e produtos de primeira necessidade os governos 

republicanos, designadamente, os do Partido Democrático de Afonso Costa, 

implementarão uma política de contenção dos preços agrícolas. Política que conheceu 

várias fases: de 1914 a 1917, de uma forma geral, a política de subsistências foi 

«definida à medida que os problemas surgem e se procuram para eles soluções 

adequadas. Consiste num conjunto de expedientes, como tal parcialmente parciais e 

respeita a estrutura de relações económicas existentes». O Estado «não se substitui aos 

órgãos de actividade económica, tenta apenas orientar esta última de modo mais 

conveniente»
338

.  

 Um dos principais organismo foi a Manutenção Militar que, por intermédio da 

Secção de Subsistências Públicas, tinha por objectivo comprar e vender quaisquer 

matérias-primas e mercadorias de primeira necessidade. Após os produtores terem 

manifestado o trigo, a Manutenção Militar distribuía pelas fábricas de farinha 

matriculadas e pelas fábricas, moinhos e azenhas que exercessem a indústria de 

moagem de trigo, não matriculadas, consoante uma determinada percentagem
339

. 

 Em Agosto e Setembro de 1915 foi atribuído a esta instituição a faculdade de ser 

a única a poder adquirir o trigo, o grão e o feijão nacional
340

. 
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 Em prol do intervencionismo do Estado será de destacar a publicação de dois 

decretos: a) o decreto n.º 2.691, de 25/10/1916, que imporia o monopólio do comércio e 

a importação de trigo exótico (Secção de Subsistências Públicas). Dificultava, assim, o 

comércio livre por parte dos moageiros, mas não pretendendo agravar o preço do pão 

consumido essencialmente pelas classes menos abastadas; e b) também de cariz 

fortemente intervencionista foi o decreto n.º 3.661, de 4 de Dezembro de 1917 que era 

peremptório ao afirmar que nenhuma fábrica de moagem poderia adquirir trigo ou milho 

sem ser por intermédio do Ministério do Trabalho. Todas as quantidades de trigo ou 

farinhas existentes nas fábricas, ou a elas pertencentes, ficavam à disposição do daquele 

Ministério. 

 Em Junho de 1917, as atribuições consignadas à Manutenção Militar
341

 

transitavam para a Administração dos Abastecimentos, sendo extinta a Secção de 

Subsistências Públicas
342

. A compra de géneros de primeira necessidade centralizar-se-  

-ia em outras instituições, como veremos. 

 

 

2.2. As Comissões de Subsistências 

Estas instituições foram criadas no início do conflito. Pelo decreto n.º 767, de 17 

de Agosto de 1914, surgiu uma Comissão de Subsistências, para géneros alimentícios e 

combustíveis (Quadro n.º 48). 

 

Quadro n.º 48 

COMISSÕES DE SUBSISTÊNCIAS  

ORGANISMO CRIAÇÃO  EXTINÇÃO 

Ministério do Fomento 

- Comissão de Subsistências 
 

Dec. n.º 767, 

18/08/1914 

 

Dec. n.º 1.274, 

16/01/1915 

Ministério do Fomento 

- Comissão de Subsistências 
 

Dec. n.º 1.274, 

16/01/1915 

 

Dec. n.º 1.329, 

12/02/1915 

Ministério do Fomento 

- Comissão de Subsistências
343

 
 

Dec. n.º 1.329, 

12/02/1915 

 

Dec. n.º 1.900, 

18/09/1915 

Ministério do Fomento   

                                                 

341
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- Comissão Reguladora dos Preços 

   dos Géneros Alimentícios 

Dec. n.º 1.483, 

06/04/1915 

Dec. n.º 1.274, 

16/01/1915 

Ministério do Fomento 

- Comissão de Subsistências 
 

Dec. n.º 1900, 

18/09/1915 

 

Lei n.º 480 

07/02/1916 

Ministério do Fomento 

 

- Comissão Central de     

     Subsistências 

 

 

Lei n.º 480, 

07/02/1916  

e 

Dec. n.º 2.253, 

04/03/1916 
 

 

 

Dec. n.º 3.174, 

01/06/1917 

Comissão de 

Abastecimentos 

- extingue as comissões de 

subsistências, transitando as suas 

atribuições para os governos civis 

 

Dec. n.º 2.660, 

30/09/1916 

 

Dec. n.º 3.174, 

01/06/1917 

Ministério do Trabalho 

e Previdência Social 
 

- Administração das     

   Subsistências 

 Comissão de 

Abastecimento 

 Comissão de Distribuição 

de Cereais e Farinhas 

 Comissão de 

Abastecimento de Carnes 
 

Lei n.º 494, 

16/03/1916 

 

Dec. n.º 3.174, 

01/06/1917 

 

 

 

16/12/1918 

Ministério do Trabalho 

e Previdência Social 

 

- Comissões de Cereais em cada  

   concelho; 

- Comissões de Abastecimento 

   local; 

- Comissões de freguesia 

 

 

 

Dec. n.º 3.216, 

28/06/1917 

 

 

 

- 

Fonte: Diário de Governo. 

O governo de José de Castro (17/05/1915 – 29/11/1915), mostrar-se-ia atento às 

questões das  subsistências publicando vasta legislação na vã tentativa quer de travar a 

escassez dos produtos, quer de obstar à carestia dos mesmos. A sua acção ficaria 

marcada pela publicação de legislação que determinava que fossem colocados à venda 

todos os artigos que os produtores não destinassem ao consumo das suas famílias. 

Criaria igualmente, nas sedes dos concelhos, as Comissões de Subsistências, 

organizadas e nomeadas pelos governadores civis
344

. A Comissão de Subsistências seria 

constituída pelo administrador do concelho, pelo presidente da Comissão Executiva 

Municipal e por um representante da agricultura, do comércio e da indústria. Esta 

                                                 

344
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comissão elaboraria uma tabela de preços máximos dos géneros e promover se 

necessário o manifesto dos referidos géneros. Na fixação dos preços entrariam o custo 

dos géneros nas diversas origens, as despesas de transporte e alfandegárias e o «justo 

lucro» dos produtores e comerciantes
345

. Junto dos produtos era obrigatórios a afixação 

do seu preço máximo relativo às unidades por era costume venderem-se
346

. Em 7 de 

Fevereiro de 1916, seria criada a Comissão Central de Subsistências, à qual lhe 

competia, entre outras, estudar todas as questões relativas ao aproveitamento do país de 

matérias-primas e mercadorias de primeira necessidade. As tabelas de preços dos 

géneros organizados pelas comissões distritais, estavam sujeitas à homologação por 

aquela Comissão. Em cada distrito existiria uma comissão de subsistências, sendo 

extinta as comissões de subsistências concelhias
347

. 

A constituição das comissões de abastecimento local era urgente e 

indispensável
348

, devendo ser formadas de cidadãos de reconhecida honestidade e 

condições de trabalho, para o que devia ser ouvida a Câmara Municipal
349

. 

 Vivíamos em um período de enormes dificuldades na aquisição de géneros e, 

consequentemente, propício a grandes negociatas que beneficiavam alguns, mas 

prejudicavam a grande maioria da população. Nalgumas comissões havia entre os seus 

membros quem fosse objecto de animadversões. José Bentes, que se encontrava a fazer 

de presidente da comissão de Albufeira, tinha sobre si um rol de acusações como 

«proceder incorrectamente na distribuição da farinha, preços por que a tem vendido e 

qualidades das farinhas vendidas; de ter o assucar escondido em uma propriedade sua 

no campo; de ter feito misturas com farinhas deterioradas, cevada, feijão, etc; de só 

vender a quem quer, como e quando quer, injuriando e ameaçando as pessoas a quem 

não quer vender; de ter comprado ao Dr. Henrique Leote, dessa vila, 5991 kilos de 

trigo bom a 3$30 cada 20 litros, e de com ele ter feito farinha ruim que foi vendida a 
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6$40 cada peso de 15 kilos; de ter feito varios negocios escuros em seu proveito e de ir 

agora montar uma padaria com farinhas desviadas, etc., etc.»
350

. 

 A composição destas comissões mostra o peso que usufruíam os proprietários, 

os industriais e os comerciantes. Comissões que elaboravam as tabelas de preços dos 

géneros, as quais reflectiriam os seus interesses, o que gerava alguma desconfiança. O 

correspondente em Vila Real de Santo António, do semanário Província do Algarve, em 

Março de 1916, veiculava os queixumes dos pescadores e vendedores de peixe de que 

teriam sido alvo por parte da comissão de subsistência. Esta impunha-lhes o 

cumprimento da tabela, mas não obrigava aos 

estabelecimentos que vendiam géneros 

alimentícios. Para o redactor da notícia, o não 

cumprimento da lei, por parte da comissão, 

relacionava-se por ser constituída por 

comerciantes, ou porque tinham família 

estabelecida com loja onde vendiam aqueles 

géneros
351

. 

 A extensa legislação sobre Comissões de Subsistências, e as inúmeras críticas 

que foram alvo, evidencia a completa incapacidade dos governos republicanos em 

resolver a questão das subsistências e de controlar a ascensão imparável dos preços. 

 

 

2.3. O tabelamento dos preços 

No âmbito da política de contenção dos preços agrícolas deparamos com o 

tabelamento dos preços, como acabámos de mencionar brevemente, o qual travava o 

funcionamento da lei da oferta e da procura. Esta política seria fortemente criticada pela 

grande lavoura
352

, pelo que seria alterada em Novembro de 1915
353

, com o aumento do 

preço do trigo e concedendo a liberdade de comércio e de circulação de vários 
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produtos
354

. Para estes lavradores a legislação era abundante, errada e contraditória, 

onde não se vislumbrava «nem um rasgado intuito proteccionista...»
355

. 

 Pelo mesmo diapasão caminhavam alguns representantes algarvios, acentuando 

que a diminuição das culturas, nomeadamente dos cereais, entroncava nas providências 

legislativas, no aumento dos salários agrícolas e dos factores de produção empregues na 

agricultura. Os adubos, por exemplo, tinham passado de 32$50 por tonelada a cerca de 

35$00. Incumbiria ao Estado subsidiar a União Fabril de forma a baixar o preço do 

adubo
356

. Mas, também, as sementes de aveia, de cevada, assim como os gados e os 

produtos seus derivados atingiam preços exorbitantes. A lavoura tinha, porém, o dever 

«patriotico» de aumentar as sementeiras
357

, estacando a hemorragia de divisas. A 

indústria dos produtos necessários à agricultura deveria acompanhar aquele dever, 

designadamente, aquela empresa qualificada de «monstruoso potentado», que devia 

igualmente «retrair um pouco as garras e não continuar a exploração da miséria, o 

engordamento sem escrupulos à custa do suor do povo»
358

. 

 A grande agricultura defendia a revisão anual do regime cerealífero, mas 

obedecendo aos princípios da lei proteccionista de 14 de Julho de 1899, «com as 

modificações que as circunstâncias do momento aconselharem»
359

. 

 Perante os entraves à circulação, defendiam o comércio livre com preços de 

mercado que incentivassem o lavrador a cultivar, visto que, em caso oposto, ameaçavam 

deixar de semear. Os lavradores desconfiavam de um governo que era presidido por 

uma personalidade – Afonso Costa -, «que sempre se tem afirmado um inimigo 
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declarado da propriedade e da liberdade de comércio»
360

. E, até, José Relvas, um 

republicano histórico e grande lavrador, afirmava que não se consentisse que 

continuasse no poder um governo «que é o maior inimigo da Patria»
361

. 

 Para a grande agricultura e para outros sectores sociais, a maneira de ultrapassar 

o deficit cerealífero seria intensificar a produção, assim como implementar 

paralelamente outras medidas em prol do fomento agrário
362

, designadamente o 

aumento em 15% do preço da tabela do trigo estabelecido no decreto n.º 2.010, e 

aumentos correspondentes no preço dos outros cereais, auxílio nos adubos, sementes, 

transportes, instrumentos de trabalho e crédito agrícola
363

. 

 Perante as dificuldades que o país atravessava em consequência da enorme 

escassez de bens essenciais foi criada no âmbito do Ministério do Trabalho e 

dependente da Direcção Geral da Agricultura, a Repartição de Mobilização Agrícola, 

cujo objectivo seria a intensificação da produção por intermédio de uma vasta de 

panóplia de incentivos e de auxílios à agricultura
364

. A legislação que ficaria paralisada. 

O golpe sidonista apoiado por importantes latifundiários dar-se-ia poucos dias depois. 

Apenas, coincidência? 

 A intensificação da produção foi também uma exigência do movimento operário, 

com vista à diminuição do custo dos bens essenciais
365

. E, no âmbito daquela, 

reclamaram a posse da terra, através da «Socialização dos baldios e terrenos 

camarários incultos, que serão entregues à exploração dos sindicatos de trabalhadores 

rurais e dos quais se tornarão, por título gratuito, usufrutuários durante um período 

nunca inferior a três anos,...». Propugnavam igualmente que o Estado fornecesse 

adubos, sementes e crédito, e, emprestar instrumentos de trabalho (alfaias, máquinas e 

gado)
366

. 
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 Com a guerra a bater à porta, a questão magna dos incultos regressaria à cena no 

2.º Congresso dos Trabalhadores Rurais, realizada em Évora de 5 a 7 de Abril de 1913 e 

no IV Congresso Nacional do Partido Socialista, realizado no Porto, em Junho daquele 

ano
367

. Em 1916, encontrava-se para aprovação um projecto-lei sobre baldios 

apresentado pelo deputado António Maria da Silva e, depois pelo deputado algarvio 

João Pedro de Sousa. Neste contexto, as classes operárias de Faro, perante a gravíssima 

crise de subsistências e pela falta de trabalho, reclamavam a anulação do imposto de 

consumo sobre os géneros de primeira necessidade e abertura de trabalhos públicos. O 

presidente da comissão executiva da Câmara Municipal de Faro, Filipe Baião, dando a 

conhecer ao Parlamento esta difícil situação, solicitava a urgente aprovação daquele 

projecto para que com os recursos financeiros provenientes da venda dos baldios 

camarários pudesse fornecer trabalho aos operários desempregados
368

.  

Em Setembro de 1918, perante o agravamento da falta de subsistências, seria 

publicada legislação que contemplava a divisão dos baldios das câmaras municipais e 

das juntas de freguesia para a cultura de cereais, feijão, fava, grão-de-bico e batata. 

Desconhecemos se qualquer baldio algarvio terá usufruído de tão benemérita acção 

cultural, melhor, estamos certos que nenhum terá sido aforado
369

. 

Desde Setembro de 1914 que registamos nos livros respeitantes ao administrador 

do concelho de Loulé a afixação do preço dos géneros de primeira necessidade. É 

também muito provável que os mesmos nunca tenham sido cumpridos. O 

incumprimento ter-se-á agravado, visto que em Outubro de 1915, o administrador 

julgava imprescindível o concurso da Guarda Nacional Republicana para fiscalizar o 

cumprimento de mais uma tabela de preços de géneros
370

. De facto, fora publicada em 

18 de Setembro de 1915, uma nova tabela de preços máximos, a qual era já requerida, 

visto que «atingia o cumulo do excessivo tal como se estava explorando o comprador, 

sendo motivo dos mais justos protestos de indignação por sua parte»
371

. 

Em «Editorial», o semanário O Algarve mostrava-se favorável à 

institucionalização das tabelas e criticava os lavradores que se vinham insurgindo contra 
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aquelas. Os proprietários rurais tinham sido os mais favorecidos com a crescente 

valorização dos produtos agrícolas, levando-os a uma «situação de bastante desafogo e 

aumento de seus haveres, bem avantajada sobre a situação das outras classes»
372

. 

 Contudo, outros as contestavam, considerando-as prejudiciais, visto que 

despertava no vendedor o «espirito de sonegação e de união solidaria, sentimentos 

estes que sem a tabela seriam substituídos pela livre concorrencia». Na continuação, 

criticava-se ainda a proibição de exportar géneros de um para o outro concelho, 

considerado um açambarcamento, defendendo que o «equilibrio natural é a unica 

solução»
373

. E quando os artigos eram apreendidos pela Guarda-fiscal, iam, 

posteriormente, a leilão, e eram vendidos «num estabelecimento do estado por preços 

superiores aos das tabelas oficiais»
374

. 

 Contudo, nem todas as localidades tinham tabelas. Uma delas foi Vila Real de 

Santo António que, ainda em finais de Junho de 1916, não tinha instituído esta forma de 

tentar infrutiferamente travar a constante subida dos preços. Havia, isso sim a do peixe, 

mas não primava pela «equidade». O pescador, esquivava-se a vender o peixe, porque a 

tabela não lhe era compensadora, indo vender o produto às povoações vizinhos que lhe 

pagavam melhor, ou vendia-o de contrabando. O redactor da notícia, que assinava com 

o pseudónimo de «T», dava o exemplo para o atum. Segundo ele, a tabela estipulava o 

preço $16 por quilo, quando a dúzia se vendia a mais de 400$00. Resumindo: com este 

preço, cada atum ficaria ao fabuloso preço de 33$00. A todo esta situação, acrescentava-

se apenas a obrigatoriedade da tabela de preços no mercado de peixe, mas não para a 

verdura e principalmente para os estabelecimentos de géneros alimentícios a retalho. 

Para aquele correspondente do semanário unionista Província do Algarve, eram os 

«mandões», porque sabiam «que se assim o fiserem ninguem aparece no mercado e não 

só terão sequer uma folha de couve para comer, com tambem lhe vai afectar os seus 

interesses, como lojistas e como toda essa gente que vem à praça, é de fora, se não vem, 

ficarão as lojas às moscas,...». E, afinal, quem eram os lojistas de Vila Real de Santo 

António? Eram os «apoderados da terrinha, e portanto senhores de baraço e cutelo a 

quem as autoridades locais, quasi sempre frouxas de seu, e dependentes deles, nem 
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sequer tentam pedir-lhes contas porque temem vinganças, e então fecham os olhos e 

deixam correr o marfim»
375

. 

 Quem protestou e muito, em meados de Agosto de 1918, contra as tabelas dos 

preços dos géneros para venda ao público foram os merceeiros de Olhão. Num extenso 

ofício, o administrador do concelho rebatia as alegações daqueles, enviadas ao 

Governador Civil. O protesto tinha sido redigido por Paulino de Jesus, «arrastando os 

colegas a assignarem o que não comprehenderam...»
376

. 

 E para que as tabelas não fossem destruídas, por mal intencionados», o 

administrador mandara um polícia cívico, no dia 3 de Agosto, «pregar com goma n‟uma 

folha de madeira uma tabela e expol-a na praça da hortaliça e outras em logares bem 

publicos, conservando-se aquella ainda ali na praça». Contudo, como o número de 

tabelas fora insuficiente, o administrador mandara reimprimir mil e distribuí-las. 

 No dia 4 ou 5 de Agosto, a Guarda-fiscal, com a assistência do regedor da 

freguesia, tinha apreendido na mercearia de «Paulino Limitada», do referido Paulino de 

Jesus, «não sei quantas caixas» de sabão vendidas por preço superior ao tabelado. 

Paulino teria atribuído ao administrador o epíteto de desleal. E para fugir ao pagamento 

da multa tinha lançado mão de vários subterfúgios: «Como as tabellas que mandei 

reimprimir só começaram a ser distribuidas no dia 7, elle só d‟estas diz ter 

conhecimento, negando que fossem expostas ao publico aquellas que officialmente me 

foram enviadas, querendo d‟esta‟arte fazer ver que a Guarda Fiscal lhe fez a 

aprehenção ilegal e antes de tempo. O que não é assim». 

 O administrador repudiava, ainda, o libelo de ter alguma comparticipação nos 

interesses provindos da multa. Quanto à ameaça dos merceeiros estarem na 

determinação de encerrarem os seus estabelecimentos, o administrador solicitava uma 

resposta do Governador Civil. 

 Finalmente, informava que no dia 17 de Agosto, a Comissão, presumimos que 

de merceeiros, se tinha apresentado na administração do concelho, à excepção de 

Paulino de Jesus, a qual declarou que não «tiveram em vista melindrar o Administrador 

                                                 

375
 “As Tabelas”, Província do Algarve, n.º 392, 02/07/1916, p. 2. 

376
 AHMO. Administrador do Concelho, Correspondência Expedida (Copiadores), «Ofício ao Exmo. Sr. 

Secretário Geral do Governo Civil do Districto de Faro», n.º 182, Olhão, 18/08/1918. SR:A/A.2.79, 1918-

1919 – Governador Civil n.º 1. 



Capítulo III – A Falta de Subsistências 

 

114 

 

 

e que mesmo não tiveram conhecimento do que se dizia no primeiro ponto, estando 

prontos a desdizerem-se publicamente»
377

. 

 Mas voltariam à carga os merceeiros de Olhão. A 10 de Setembro, o infatigável 

administrador, voltava a informar o Governador Civil que, novamente, uma comissão 

de merceeiros tinha vindo alegar não poderem vender banha, toucinho e sabão, ao preço 

da tabela, visto que aqueles produtos eram vendidos em Lisboa mais caros. O 

administrador rogava à autoridade distrital que autorizasse a alteração dos preços dos 

referidos produtos constantes na tabela em vigor ou, então, que o Governador Civil se 

dignasse a estabelecer os preços de venda dos mesmos
378

. 

 Alguns dias decorridos, lá vinham os pressurosos merceeiros, declarando que 

não podiam vender a banha e o toucinho por «menos de 1$60 cada quilo»
379

. 

 Desconhecemos como terá terminado a «guerra das mercearias», mas, estamos 

convencidos, tendo presente o «espírito do tempo», que o final da contenda terá sido 

favorável aos merceeiros. 

 Muito perto de Olhão, em finais de Setembro de 1918, era o povo de Tavira a 

reclamar ainda contra a existência destas tabelas
380

. 

Apesar de toda a arquitectura das tabelas para manter os preços controlados, elas 

não eram cumpridas. E o mecanismo era simples. Quando o preço era baixo a 

mercadoria desaparecia e era escondida. Depois, o comprador tinha de «andar de 

chapeu na mão a pedir que lhe vendam e, como precisa, despeja a aljibeira à vontade 

do açambarcador». Era, assim, para o açúcar, para os ovos e o peixe
381

. 
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2.4. Os manifestos e arrolamentos 

 Outro pilar da legislação republicana incidindo sobre as subsistências foi a 

obrigatoriedade dos manifestos de produção
382

, para subtrair os produtos ao 

açambarcamento e ao contrabando e, eventualmente, colocá-los no mercado para 

satisfazer a procura. 

 A legislação sobre os manifestos é extensa. Os agentes económicos alvo destes 

não foi totalmente uniforme, havendo alterações de nomenclatura entre a legislação. De 

uma forma geral, podemos afirmar que produtores, comerciantes, lavradores, ou 

quaisquer outros detentores eram obrigados a manifestar a sua produção. Pela sua 

importância no consumo público incidiram essencialmente nos cereais panificáveis 

(trigo, milho e centeio). Não fugiram aos manifestos a aveia, a cevada, a fava, o arroz, o 

feijão, o grão-de-bico, a batata de sequeiro e de regadio. Também os produtores de 

cortiça e de mosto tiveram que manifestar as suas produções. 

 Os produtos eram obrigados a serem manifestados dentro de determinados 

prazos prescritos pela lei, depois de terminadas as debulhas ou colheitas, em cada local 

da produção. Os produtores tinham de manifestar as quantidades destinadas à 

sementeira, para os gastos de família e encargos da sua casa agrícola e os disponíveis 

para venda. 

 Há referência à venda livre de trigo e ao seu livre-trânsito desde que fosse 

adquirido pelos consumidores em quantidades relativamente pequenas
383

. 

  O trigo era separado em rijo e mole, sendo este mais procurado, «pelas suas 

qualidades superioes de farinação, enquanto que o trigo rijo é aproveitado 

especialmente para massas e bolachas, se bem que tenha também seus partidários a 

excelência alimentícia da farinha desta espécie»
384

. 

O governador civil de Faro, Joaquim da Ponte
385

, ressaltava a importância 

«capital para a economia da nação», do decreto n.º 2.488, pelo que tinha de ser 
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«rigorosamente cumprido em todas as suas disposições e nos prasos ali expressamente 

designados»
386

. 

O mesmo governo civil chamava a atenção aos administradores dos concelhos 

do Algarve para o cumprimento daquela legislação
387

, particularmente o respeitante ao 

manifesto dos cereais, avaliação de consumo e a fiscalização. Aos infractores, 

«productores, possuidores, detentores, moageiros e negociantes» as penas seriam 

«rigorosamente aplicadas sem a mínima contemplação»
388

. 

Certamente que não foi esta a leitura dos grandes agricultores, visto que os 

manifestos foram alvo de forte contestação, tendo-se generalizado a sua fraude
389

. 

Contestava-se a exigência da apresentação das declarações pelo produtor, 

frequentemente analfabeto «exigindo-lhe declarações complicadas, dentro de oito dias 

depois das colheitas ou debulhas...»
390

. E, começavam as peias burocráticas: os 

administradores deveriam ainda remeter mapas que incluiriam: número de ordem, 

nome, residência (freguesia e concelho), local onde estava o cereal, quantidade colhida 

e a existente
391

. 

 Em 6 de Julho de 1916, o Administrador do concelho de Aljezur informava o 

Governador Civil de Faro que era urgente dar cumprimento ao art. 39
392

, daquele 

decreto, caso contrário seria a paralisação do fabrico de pão e, pior, «um levantamento 

geral da população». Era um momento do ano em que os stocks de farinha já se tinham 

esgotado. Solicitava ainda que fosse permitido a venda aos padeiros de trigo novo por 

intermédio de guias passadas pela Administração do concelho ou por qualquer outro 

meio. Ao invés do que afirmava o Governador Civil, a autoridade administrativa de 
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Aljezur considerava difícil que o lavrador pudesse calcular a produção antes de efectuar 

a debulha. Sobre o manifesto do trigo, pensava igualmente que era difícil mencionar as 

quantidades em quilogramas e não em litros pela manifesta falta de balanças 

apropriadas, estando convencido que as «quantidades manifestadas por aquela forma se 

afastarão muito mais da verdade, muito embora os manifestantes procedam de boa fé». 

Em nota lateral, o Governador Civil ou um seu representante, afirmava que bastaria que 

as autoridades auxiliassem os lavradores, ensinando-os a calcular o peso. Finalmente, 

referia-se ao § único do art. 25
393

, pedindo a sua modificação, visto que a população 

agrícola do concelho de Aljezur era na sua quase totalidade analfabeta e muitos dos 

declarantes não manifestariam mais de meia dúzia de alqueires de trigo e seria 

demasiado pedir-lhes uma procuração. Mais uma vez em nota lateral, resolvia-se o 

problema: «A procuração pode ser dada verbalmente com 2 testemunhas»
394

. 

 Para dificultar ainda mais o fornecimento de géneros estava a burocracia, 

designadamente aquela relacionada com os manifestos. A não manifestação paralisara 

um carregamento de trigo da estação de Serpa para Tavira. Como era também 

necessário a constituição de comissões concelhias (art. 51, do decreto n.º 3216), havia o 

perigo de faltar a farinha na província o que podia «ocasionar um levantamento do 

povo»
395

. Ou seja, continuava a haver défice de trigo e de farinhas, os preços oscilavam 

por toda a região e a tabela dos preços era rapidamente ultrapassada. 

 A recente promulgação dos decretos que impunham a obrigatoriedade do 

manifesto, embora sendo uma medida que ia contra a liberdade de comércio, era 

defendida em editorial pelo jornal O Algarve, ao afirmar que «Quando o sacrifício vae 

até às vidas perdidas e sangue derramado e ninguem póde eximir-se á defeza da patria, 

sem limites de validade nem de idade, não é muito que ao productor seja exigido o 

sacrifício da sua liberdade de fixar o preço dos seus generos e escolha de onde melhor 

lhe convenha vende-los». Para já, fora da jurisdição dos manifestos tinham ficado o figo 

e a amêndoa algarvia. Era para o articulista uma medida acertada, visto que eram 

produtos que tinham «melhor valorisação nos mercados estrangeiros especiaes para o 
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«Ofícios ao Presidente da Comissão de Abastecimentos. Ministério do Trabalho», n.º 91, de 3/7/1917. 
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seu comercio». Adiantava, porém, que poderiam ser abrangidos por «uma liberdade 

restrita ás nações aliadas ou neutraes, que não sirvam a Alemanha ou a Austria» 
396

. 

 No concelho de Vila do Bispo os produtores estavam reticentes na apresentação 

do manifesto, tendo sido solicitada a presença de dois fiscais para obrigarem os 

recalcitrantes a cumprirem a lei
397

. 

Em S. Brás de Alportel, em Agosto de 1917, os agricultores mantinham uma 

resistência passiva à entrega do manifesto dos cereais. O administrador solicitava o 

envio de dois fiscais, visto que não tinha agentes que pudessem compelir os agricultores 

a cumprirem a lei
398

. 

O governo civil elogiava o referido decreto (n.º 3.216), jurando que não 

prejudicava os produtores, pelo contrário, beneficiava-os, visto que lhes garantia um 

preço muito remunerado para os seus produtos
399

. 

A fiscalização dos manifestos estava a cargo dos fiscais do governo e não do 

administrador do concelho, como dava a entender o Governador Civil ao administrador 

de Silves. Para esta localidade, em 29 de Setembro de 1917, estavam já nomeados 

fiscais
400

. Contudo, a fiscalização deveria ser realizada «sem aparato de força»
401

. 

Em anos que não são claramente mencionados, mas muito provavelmente em 

1917 ou 1918, surgem-nos 740 manifestos, da freguesia de S. Clemente, a mais extensa 

e povoada do concelho de Loulé, respeitante à produção e destino do milho. A 

esmagadora quantidade deste produto destinava-se aos gastos da família e encargos da 

casa agrícola. Apenas António de Sousa Faísca, José António Madeira, Francisco Paula 

Silva Águas, José da Costa Mealha, Joaquim Piedade Coelho, Inácio Faísca, António 

Joaquim Correia Frade e Manuel Griseta destinavam maior quantidade para venda
402

. 

                                                 

396
 “Mobilisação de generos”, O Algarve, n.º 538, 13/7/1918, p. 1. 

397
 ADF. Livro de Registo de Correspondência Expedida pelo Governador Civil, 1912-1918, (391), 

«Ofício à Secretaria Geral. Ministério do Trabalho e Previdência Social», n.º 129, de 30/8/1917. 
398

 ADF. Inventário do Governo Civil – Maços, Correspondência Recebida pelo Governador Civil, 1917, 

Mç1/cx121, «Telegrama do Administrador do Concelho de S. B. de Alportel», de 28 de Agosto de 1917. 
399

 ADF. Inventário do Governo Civil. Livros Copiadores de Correspondência do Governo Civil com as 

Câmaras Municipais, 1895-1920 (148), «Circular aos administradores», n.º 20, 2 de Julho de 1917. 
400

 ADF. Inventário do Governo Civil, Livros Copiadores de Telegramas do Governo Civil, 1915-1918 

(138A), «Telegrama ao administrador do concelho de Silves», de 29 de Setembro de 1917 e «Telegrama 

ao Comissário de Polícia, João Barbosa, Silves», de 29 de Setembro de 1917.. 
401

 ADF. Inventário do Governo Civil, Livros Copiadores de Telegramas do Governo Civil, 1915-1918 

(138A), «Telegrama ao administrador do concelho de Silves», de 17 de Outubro de 1917. 
402

 AHML. Administrador do Concelho de Loulé, Registo de Documentos Relativos à Produção Agrícola 

e Pecuária do Concelho, ACLLE/C/F/001/Mç002, Século XX. 
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O concelho de Loulé era fraco produtor de aveia, batata de sequeiro e de cortiça, 

mas produzia quantidades razoáveis de grão-de-bico que, à semelhança das outras 

produções, obviamente, excluindo aquelas destinadas à sementeira, as maiores 

percentagens encaminhavam-se para os habituais gastos de família e encargos da casa 

agrícola. Também não afastamos a hipótese que, por detrás destes afirmados gastos, não 

se ocultasse um propósito de retirar deliberadamente estas quantidades do mercado, mas 

sempre na possibilidade de a ele regressarem quando os preços fossem convidativos. 

Alexandre de Serpa de Figueiredo Melo, relator da missão a vários distritos, 

nomeadamente, ao de Faro, pelo Ministério da Agricultura, era claro ao constatar que 

não havia «duvida que os que, obedecendo à lei para o efeito das subsistências, fizeram 

os seus manifestos, foram sempre prejudicados, vendendo por preços inferiores aos 

daqueles que a consideraram letra morta, não cumprindo nada do que ela 

preceitua»
403

. 

Posteriormente, porém, também os frutos secos da província seriam 

contemplados com os contestados manifestos. Acontecia, não raras vezes, que apesar da 

sua obrigatoriedade muitos detentores de figo e alfarroba não os manifestavam ou 

manifestavam-nos em quantidades mínimas
404

. E, em Dezembro de 1918, pela 

apreciação dos manifestos do figo e da alfarroba, concluía-se que os seus detentores não 

os tinham manifestado na totalidade, pelo que lhes eram dados mais quatro dias para os 

apresentarem
405

. 

 O governador civil recomendava ao presidente da comissão administrativa 

municipal de Aljezur um procedimento rigoroso para com todos aqueles que não 

cumprissem o preceituado na lei
406

. 

                                                 

403
 “RELATÓRIO da Missão aos Distritos de Castelo Branco, Portalegre, Évora, Beja e Faro”, Boletim do 

Ministério da Agricultura, Ano II, n.º 2 a 6, Agosto a Dezembro de 1919, Imprensa Nacional, Lisboa, 

1921, pp. 131-132. 
404

 ADF. Inventário do Governo Civil. Livros Copiadores de Correspondência do Governo Civil, 1918 

(150A), «Ofício ao Snr. Administrador do Concelho de Faro», 2.º Secção, n.º 857, 7 de Dezembro de 

1918. 
405

 ADF. Inventário do Governo Civil – Maços, Correspondência Recebida pelo Governador Civil, 1917, 

Mç1/Cx151, «Telegrama ao Secretario Geral do Governo Civil de Faro», de 7 de Dezembro de 1918. 
406

 «Ao Sr. Presidente da Comissão Administrativa Municipal de Aljezur. [...] logo que seja concluido o 

manifesto dos cereaes, mandar fazer a verificação por um ou mais dos vogaes d‟essa comissão, que irá 

munido de alvará e se fará acompanhar da guarda fiscal ou republicana, que V. S.ª requisitará para tal 

fim, e que já terá instrucções precisas. Os autos de apreensão devem ser, sempre que possivel, levantados 

perante testemunhas, para evitar impugnação em juizo. 

Deve ainda recorrer á autoridade administrativa ou ao juiz, quando os locatarios se recusem a 

consentir na entrada do predio ou armazem onde se julgue ser o deposito dos cereaes», ADF. Inventário 

do Governo Civil. Livros Copiadores de Correspondência do Governo Civil, 1917-1918 (398), «Ofício 
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 Em diferentes dias de Novembro de 1918, foram entregues os manifestos de 

alfarroba e figo de vários concelhos algarvios, à excepção dos concelhos de Alcoutim, 

Monchique e Aljezur. Estes justificaram a não entrega em virtude da escassa produção e 

da mesma se ter rapidamente esgotado
407

. 

 O arrolamento
408

 (Quadro n.º 49), incidia sobre as quantidades em depósito, as 

existências, as disponibilidades e em trânsito a receber. Foram alvo do arrolamento os 

produtos na posse de produtores, comerciantes, moageiros e padeiros, os quais eram 

obrigados a declarar as respectivas quantidades
409

. Praticamente todos os produtos em 

determinado momento foram arrolados, designadamente os cereais panificáveis, em 

grão e em farinha, mas igualmente grande parte dos produtos mencionados nos 

manifestos. Parte da produção ficava na posse do produtor/comerciante, um outro 

quinhão era colocado no mercado, permitindo satisfazer a procura e baixar os preços. 

 O seu principal objectivo era combater o açambarcamento, obstando, 

consequentemente, à subida do seu preço. 

 

Quadro n.º 49 

Arrolamento de Vinho e Azeite em Odeleite 

Quantidades colhidas em 1915 

         Unidade: litros 

 

Nome, residência e 

profissão 

 

 

Produtos 

 

Quantidades 

colhidas 

Quantidade que 

possuía em 20 de 

Março 

Quantidades 

que dispunha 

para venda 
   Em 

depósito 

Em 

trânsito a 

receber 

 

José Xavier de Brito (Odeleite 

– Castro Marim), comerciante 

Azeite 3.000 

 

3.000 - 2.000 

João Xavier de Almeida 

(Odeleite, Castro Marim),  

comerciante 

Vinho 300 300 Nada 300 

Luís Xavier de Brito 

(Odeleite – Castro Marim), 

proprietário 

Azeite 300 

 

200 Nada 100 

Joaquim António Alberto 

(Odeleite – Castro Marim), 

proprietário 

Azeite 450 

 

- - 300 

Manuel Pereira (Odeleite, “ 450 400 Nada 350 

                                                                                                                                               

ao Sr. Presidente da Comissão Administrativa Municipal de Aljezur», 2.º Secção, n.º 342, 29 de Julho de 

1918. 
407

 ADF. Inventário do Governo Civil. Livros Copiadores de Correspondência do Governo Civil, 1918-

1924 (312A), «Ofícios ao  Sr. Director do Comercio Interno», 2.º Secção, n.º 256, 257 e 264, 13, 14 e 26 

de Novembro de 1918. 
408

 Decreto n.º 972, de 26 de Outubro de 1914; decreto n.º 1.874, de 10 de Setembro de 1915 e decreto n.º 

2.012, de 30/10/1915. 
409

 Decreto n.º 1.874, de 18/9/1915 e decreto n.º 2.274, de 13/3/1916. Rectificado em Diário do Governo, 

n.º 55, de 23/3/1916. 
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Castro Marim), proprietário 

José Fernandes (Odeleite, 

Castro Marim), proprietário 

Azeite 550 - - - 

Fonte: ADF. Inventário do Governo Civil – Maços – Correspondência Recebida pelo Governador 

Civil, 1915-1916 (Mç2/Cx23). 

 

 Em 15 de Novembro de 1915, ao abrigo do decreto 2.012, publicado a 30 de 

Outubro do referido ano, foram apresentadas 123 declarações ao arrolamento de milho, 

arroz, feijão e grão-de-bico, respeitante à freguesia de Almancil, concelho de Loulé. O 

principal produto colhido em 1915 fora o milho. Depreende-se das assinaturas das 

declarações que muitos produtores, ou tinham dificuldades em rubricar o seu nome, ou 

que não o conseguiam, certamente por não saberem escrevê-lo. Outros, na altura, os 

substituíam. 

 Pelas quantidades colhidas, de uma forma geral, percebemos que eram pequenos 

e médios produtores. Como excepção, teremos um Cristóvão de Sousa e Antónia de 

Jesus Leal. Esta possuía as seguintes quantidades: 

 

Quadro n.º 50 

Arrolamento de Antónia de Jesus Leal 

1915 

     Unidade: litros 

Produtos 

Quantidades 

colhidas 

Quantidades em 15 

de Novembro em 

depósito 

Milho 2 000 1 500 

Feijão 400 350 

Grão-de-bico 400 300 
Fonte: AHML. CML, Registo dos Manifestos da Produção, 

CMLLE/K/B/001/Mç005, 1915 e AHML. Administrador do 

Concelho de Loulé, Registo de Documentos Relativos à 

Produção Agrícola e Pecuária do Concelho, 

ACLLE/C/F/001/Mç001, 1915. 

 

Nos princípios de Março de 1918, já em pleno período sidonista, tinham sido 

arrolados quantidades substanciais de diferentes géneros: 

 

Quadro n.º 51 

Arrolamento de Cereais - 1918 

Concelhos Produtos Quantidades Unidades 

Lagos 

Arroz 

Trigo 

Cevada 

3000 

17900 

18000 

Arrobas 

Litros 

“ 
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Aveia 

Fava 

Milho 

Feijão 

Grão 

Batatas 

Azeite 

16400 

12000 

25520 

27900 

200 

91 

700 

“ 

“ 

“ 

“ 

“ 

Arrobas 

Litros 

Olhão 

Farinha de trigo 

Farinha de milho 

Arroz 

Trigo em grão 

Milho em grão 

Feijão 

Grão-de-bico 

Fava 

64.037 

1.175 

11400 

13.800 

20.200 

1.300 

80 

500 

Quilos 

“ 

“ 

“ 

Litro 

“ 

“ 

“ 

Fonte: ADF. Fundo Governo Civil, Registo de Correspondência 

Recebida pelo Governo Civil, 1918, Mç2/Cx761, «Arrolamento», 1918 e 

AHMO. Administrador do Concelho, Correspondência Expedida 

(Copiadores), «Ofícios ao Exmo. Sr. Governador Civil do Districto de 

Faro”, n.º 34 e 40, Olhão, 02 e 05/03/1918. SR:A/A.2.79, 1918-1919 – 

Governador Civil n.º 1.  

 

Houve, porém, concelhos que se recusaram a praticar o arrolamento. Um deles 

foi o de Vila do Bispo, cuja comissão administrativa reunida em sessão extraordinária, 

em 1 de Março de 1918, e por unanimidade, classificava a questão como impraticável, 

pela escassez de cereais que ali existia, mas mais decisiva era ser uma medida que 

«excitaria o povo e trazia como consequencia inevitavel a revolta dos animos e por 

natureza a desordem; excessos que cumpre evitar mormente em face da crise 

alimenticia que se faz sentir neste concelho»
410

. 

 

 

2.5. As guias de trânsito 411 

Estas foram mais um meio de controlo de venda e circulação dos géneros de 

primeira necessidade para fora dos concelhos e entre diversas regiões do país, com os 

bons propósitos antes referidos, mas cuja prática estava longe da teoria. 

Para todos produtos circularem eram necessárias guias de trânsito. Consoante a 

legislação publicada em Abril de 1915
412

, o trânsito do trigo entre as diferentes 

                                                 

410
 ADF. Fundo Governo Civil, Registo de Correspondência Recebida pelo Governo Civil, 1918, 

Mç2/Cx761, «Ofício ao Exmo. Snr. Governador Civil de Faro», n.º 217, de 2 de Março de 1918. 
411

 Uma boa explicação do funcionamento das guias de trânsito encontramos no Anexo Documental. 

Subsistências, Doc. D. 
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localidades obedecia a estritas instruções emanadas do Ministério do Interior. Entre elas 

podemos destacar: a) era absolutamente proibido o trânsito de trigos dentro dos 

concelhos mesmo que fosse de uns celeiros para outros, exceptuando pequenas 

quantidades destinadas ao pagamento de foros, rendas, salários e outros fins idênticos, 

mas sempre acompanhadas por guias passadas pelas autoridades administrativas. A falta 

de guias conduziria à apreensão do produto e, consequentemente, ao procedimento 

criminal para com o seu possuidor; b) a farinha necessária para o consumo local seria 

requisitada pelas autoridades administrativas directamente às fábricas, podendo as 

mesmas autoridades permitir o trânsito de pequenas quantidades de trigo para farinha e 

de farinha para panificar para as necessidades locais nas pequenas povoações em que os 

habitantes possuíssem moinhos, azenhas, etc. Os interessados, quando pela grande 

distância a que estivessem das autoridades não pudessem solicitar directamente as guias 

de trânsito, poderiam pedi-las por períodos de oito dias, findo os quais fariam a 

declaração das quantidades de trigo que moessem ou da farinha que panificassem; c) o 

trigo destinado à Manutenção Militar ou a qualquer das fábricas de Lisboa seria 

colocado por conta do vendedor sobre vagão na estação de caminho de ferro ou cais de 

desembarque mais próximo desse estabelecimento ou fábricas; d) o trigo destinado às 

restantes fábricas do país seria colocado por conta do vendedor na estação de caminho 

de ferro ou cais de embarque mais próximo da residência do vendedor ou do ponto onde 

estivesse situado os celeiros
413

. A aplicação estrita destas instruções tornaria 

praticamente inexequível o abastecimento dos centros urbanos. 

 Os pedidos de guias de trânsito, abaixo discriminados, quer por particulares, 

essencialmente padeiros, quer por instituições, evidencia as enormes carências de 

cereais de todo o Algarve. Constatamos também que, apesar de os cereais serem 

importados do Alentejo, os compradores diversificavam as suas aquisições, por razões, 

pensamos, que se prendiam com locais onde existia uma maior oferta. 

O quadro que se segue apenas dá uma pálida ideia da enorme quantidade de 

guias de trânsito passadas para o transporte de cereais e de outros produtos para a 

província (Quadro n.º 52). 

                                                                                                                                               

412
 Decreto n.º 1.483, Diário do Governo, n.º 67, 6/4/1915. 

413
 ADF. Inventário do Governo Civil. Livros Copiadores de Correspondência do Governo Civil com as 

Câmaras Municipais, 1895-1920 (330A), «Circular aos Administradores», n.º 39, de 6 de Setembro de 

1915. 
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 Implicitamente, conduz-nos ao imenso mundo da burocracia que emperrava, em 

tempo razoável, o fornecimento dos géneros aos locais da sua escassez. 

 

Quadro n.º 52 

Pedidos de Guias de Trânsito 

Requerente Produto Quantidades Origem dos produtos 

Câmara Municipal de Loulé 

 

Comissão de Abastecimento de Faro 
Governo Civil 

“ 

“ 
“ 

“ 

Comissão de Abastecimento de Faro 

“ 

Eduardo do Carmo 

(padeiro) 
Portimão 

Comissão de Abastecimento de Faro 

Francisco Viegas Matinhas 
(padeiro) 

José Guerreiro Mealha 

(comerciante-Loulé) 
José Joaquim Barreiros 

(comerciante-Loulé) 

Comissão de Abastecimento de Faro 
 

Francisco Viegas Matinhas 

Comissão de Abastecimento de Faro 
 

José da Costa Carvalho 

(padeiro-Loulé) 
João da Silva Trindade 

“ 

António Martins Farrajota Gonçalves 
(Loulé) 

“ 
Câmara Municipal de Silves 

Eduardo Carmino 

(padeiro-Faro) 
 

 

António de Coelho de Mendonça 
(padeiro-Faro) 

Câmara Municipal de Tavira 

 
 

José da Costa Assunção 

(Loulé) 
 

Comissão de Subsistências de Tavira 

Comissão de Subsistências de Portimão 

 

 

Presidente do Concelho Administrativo do 
Regimento de Infantaria n.º 33 (Lagos) 

 

Celeiro Municipal de Lagos 
 

Celeiro Municipal de Portimão 

 
Vila Real de Santo António 

 

Regimento de Infantaria n.º 33 
 

Comissão de Subsistências de Faro 

Vários consignatários 
(entre 19/1/1918 e 28/2/1918 

Trigo 

 

Farinha 
“ 

“ 

“ 
“ 

“ 

Milho 

 

Farinha 

Farinha em rama 
Farinha 

“ 

Trigo 
 

Aveia 

 
Aveia 

 

Farinha de trigo e 
milho 

Farinha em rama 

Milho 
Milho 

Farinha 

 
Farinha em rama 

Trigo 

Cevada 
 

Cevada 
Trigo e farinha 

Farinha 

 
 

 

Farinha em rama 
 

“ 

“ 
 

Aveia 

 
 

Farinha em rama 

Trigo 

 

 

Batata 
 

 

Batata 
 

Batata 

 
Batata 

 

Batata 
 

Farinha 

Farinha 
 

30.000 kg 

 

15.000 kg 
10.000 kg 

“ 

“ 
“ 

“ 

14.400 l 

 

49.500 kg 

1 vagão 
6 vagões 

2 vagões 

12.000 l 
 

- 

 
- 

 

- 
 

3.000 kg 

2.000 l 
14.000 l 

10.000 kg 

 
15.000 kg 

22.5000 kg 

14.400 l 
 

6.000 l 
- 

- 

 
 

 

3.750 kg 
 

19.8000 kg 

500 sacas 
 

300 sacas 

 
 

19.800 kg 

3 vagões 

 

 

300 arrobas 
 

 

400 arrobas 
 

158 arrobas 

 
500   “ 

 

150  “ 
 

20.000 kg 

623.000 kg e 
23 vagões 

Joaquim Celorico Palma 

(S. Marcos da Taboeira) 

Mértola 
Figueirinha (Estação da) 

Amoreiras (Estação das) 

Beja (Estação de) 
S. Vitória (Estação de) 

Serpa (Estação de) 

Estações de dist. de Beja 

 

“ 

Estação de Beja 
Carregueiro 

Beja 

Aljustrel 
 

Moura 

 
Ervidel 

 

Odemira 
 

“ 

Olhão 
Odemira 

Garvão 

 
Mértola 

“ 

Casevel 
 

Casevel 
Distrito de Beja 

Garvão 

Odemira 
Estremoz 

Reguengos 

Odemira 
 

Ameixial 

De Mértola para Tavira pelo 
Guadiana 

Carregueiro 

 
 

Estremoz 

Torre Vã 

 

 

Monchique 
 

 

“ 
 

“ 

 
“ 

 

“ 
 

Ourique 
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114 guias de trânsito) Trigo 
 

Aveia 

“ 
“ 

Milho 

Centeio 
Cevada 

54.000 kg e 
7.840 l 

22.000 kg 

6.000 l 
300 sacas 

54.300 l 

13.910 l 
14.400 l 

 
 

 

Estações do Alentejo 

Fontes: ADF. Livro de Registo de Correspondência Expedida pelo Governador Civil, 1912-1918, (391), 

«Ofícios ao Director dos Serviços de Subsistências Públicas. Ministério do Trabalho», de 19/1/1918 a 

27/2/1918; ADF. Inventário do Governo Civil. Livros Copiadores de Correspondência do Governo Civil, 

1918 (150A), «Ofício ao Snr Administrador do Concelho Administrativo do Regimento d‟Infantaria de 

n.º 33, Lagos», 2.º Secção, n.º 591, 3 de Outubro de 1918; ADF. Inventário do Governo Civil. Livros 

Copiadores de Correspondência do Governo Civil, 1918 (150A), «Ofício ao Snr Administrador do 

Concelho de Monchique», 2.º Secção, n.º 600, 5 de Outubro de 1918; ADF. Inventário do Governo Civil. 

Livros Copiadores de Correspondência do Governo Civil, 1918 (150A), «Ofício ao Snr. Administrador 

do Concelho de Monchique», 2.º Secção, n.º 705, 21 de Outubro de 1918 e n.º 731, 28 de Outubro de 

1918. Sobre esta temática ver ainda ADF. Inventário do Governo Civil, Livros Copiadores de 

Correspondência do Governo Civil, 1918-1924 (312A) e ADF. Fundo Governo Civil, Registo de 

Correspondência Recebida pelo Governo Civil, 1918, Mç2/Cx761. 

 

A avalanche de guias de trânsito solicitadas pela autarquia e pelo celeiro 

municipal de Olhão para o transporte de trigo e farinha procedente do Alentejo levaria o 

presidente da Comissão Administrativa, a 14 de Setembro de 1918, a justificar-se ao 

Chefe da 1.ª Repartição da Secretaria de Estado das Subsistências e Transportes. 

Culpava a «grande escasses» que havia daqueles géneros, a qual era, por sua vez devido 

à fraca colheita do ano na região «havendo muitos agricultores, talvez a maior parte 

d‟elles, que nem colheram as quantidades que semearam». 

O presidente prestava esta informação com receio, visto que «até á presente 

data» ainda não dera entrada na Câmara «manifesto algum respeitante á colheita de 

referido genero», pelo que o «procedimento dos agricultores» poderia ser mal 

compreendido pelas autoridades superiores
414

. 

As guias de trânsito foram alvo de contestação por paralisarem a actividade 

económica e, no essencial, os lucros que não podiam ser obtidos, pelas práticas ilícitas, 

mas tão em voga neste período, como, por exemplo, o contrabando. Em Dezembro de 

1915, Afonso Costa, constatava em plena sessão do gabinete que a questão das 

subsistências tomara «aspectos mais graves». Refere que na província se colocavam 

entraves à saída de produtos para outras regiões do país onde havia carência, embora 

eles continuasse a sair «ou por contrabando pela fronteira ou por Gibraltar, pelo nosso 

compromisso com a Inglaterra, e ainda por outras razões de acordos internacionais». 

                                                 

414
 AHMO. Câmara Municipal de Olhão, Correspondência Expedida (Copiadores), «Ofício do Presidente 

da Comissão Executiva ao Exmo. Sr. Chefe da 1.ª Repartição da Secretaria de Estado das Subsistências e 
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Quanto à fiscalização, esta era ineficaz. Como resolver o imbróglio? Tirando proveito 

da conjuntura. Que a «saída fatal de artigos», fosse compensada com a entrada de ouro 

necessário ao país. Outra medida seria sobretaxá-los para que o governo pudesse com 

esse aumento de rendimento «contrabalançar o encarecimento dos géneros exportados 

com a importação de outros em boas condições económicas»
415

.   

Contra aquelas guias manifestava-se, em 15 de Julho de 1918, um comerciante 

de sabão de Faro, considerando que a sua imposição, numa altura em que não se fazia 

sentir a sua falta, paralisava completamente o seu negócio por ser exercido 

exclusivamente por grosso e para fornecimento de muitos estabelecimentos do Algarve, 

«genero de comercio que, para exercel-o pago uma taxa de industria em harmonia com 

a sua indole e que não é pequena». Mantendo o governador civil aquela deliberação 

seria obrigado a mandar suspender as remessas e liquidar as existências, coarctando a 

liberdade de comércio e prejudicando a «expansão comercial com tantos beneficios 

ligados a qual dentro dos meus fracos recursos alguma coisa tenho auxiliado»
416

. 

Em Agosto de 1918, em alguns concelhos a produção de batata caíra 

drasticamente. Era urgente recorrer àqueles concelhos onde a produção tinha sido mais 

abundante, pelo que para maior facilidade e como era um produto da província fora 

estabelecido que o trânsito se fizesse com guia passada pelo administrador do concelho 

de procedência. Contudo, a Guarda Nacional Republicana de Portimão, apesar do 

conhecimento que tinha da forma adoptada, não condescendeu com a situação, com 

fundamento legal (Portaria n.º 1.434), e apreendeu 200 arrobas que seguia de 

Monchique para Lagos. O condutor fora multado em 1.170 escudos. Requeria-se 

diligências do governo para desbloquear o imbróglio
417

.  

Em Setembro de 1918, o governador civil emanava autorização de 

provisoriamente ser permitido o trânsito de volumes com géneros alimentícios até 20 

quilos, desde que fossem acompanhadas de guias de trânsito da autoridade 

administrativa do concelho ou freguesia de procedência
418

. 

                                                 

415
 MARQUES, O., O Segundo Governo de Afonso Costa, 1915-1916, Acta n.º 9, 20/12/1915, pp. 60-61. 

416
 ADF. Fundo Governo Civil, Registo de Correspondência Recebida pelo Governo Civil, 1918, 

Mç2/Cx761, «Carta», de 15 de Julho 1918. 
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 ADF. Inventário do Governo Civil. Livros Copiadores de Correspondência do Governo Civil, 1918-
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Também os ovos quando saíssem dos concelhos eram obrigados a serem 

acompanhados de guias, e os exportadores eram obrigados a remeter à consignação do 

governo civil 20% da quantidade que exportassem
419

. 

A partir de Dezembro de 1918 era considerado livre em todo o país o comércio 

de figo e alfarroba, apenas ficando sob a tutela das guias as percentagens (10%) 

estabelecida à consignação do Governo Civil para exportação para os outros distritos do 

país. Exigência que pouco tempo de pois terminaria
420

. 

 

 

2.6. As requisições 

As requisições
421

 de produtos foram outro instrumento utilizado pelo governo 

para combater o açambarcamento e colocar no mercado os produtos necessários. Nas 

requisições dos géneros eram frequentemente empregues as forças da Guarda Nacional 

Republicana
422

. 

Conheceu igualmente uma forte contestação pelos agricultores, que responderam 

não cultivando e, consequentemente, resultando na queda da produção
423

. A requisição 

dos géneros de primeira necessidade e «em caso urgente» podia ser realizada pela 

autoridade administrativa. Este era o «mais espinhoso» dos serviços em matéria de 

subsistências pelo que se devia empregar todos os «meios suaves e suasorios» para se 

conseguir o objectivo, mas «sem molestar os donos das mercadorias». Por outro lado, 

os comerciantes deveriam ter «serenidade e condura que todo o cidadão é obrigado a 

                                                 

419
 ADF. Inventário do Governo Civil. Livros Copiadores de Correspondência do Governo Civil, 1918 

(150A), «Ofícios aos Snrs. Administradores dos Concelhos de Silves, de Monchique e de Aljezur», 2.º 

Secção, n.º 669, 670 e 671, 15 de Outubro de 1918. 
420

 ADF. Inventário do Governo Civil. Livros Copiadores de Correspondência do Governo Civil, 1918 
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 Decreto n.º 2.253, de 4/3/1916. 
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ter em presença dum acto motivado pela imperiosa necessidade publica»
424

. Os artigos 

deviam, pois, serem requisitados e os faltosos metidos na prisão. 

 

 

3. A escassez de produtos 

Uma das constantes estruturais e conflituosas da plurissecular sociedade 

portuguesa radicou na questão das subsistências. As características geológicas, 

hidrográficas e climáticas (irregularidade do regime pluviométrico), do espaço onde 

assentaria arraiais esta formação social tornaram-na pouco propícia para a sua produção. 

No decorrer dos séculos assistiu-se periodicamente a diferentes ritmos na sua produção, 

com o consequente cortejo de subida e de descida de preços, de propostas de 

proteccionismo (defendido pela grande cerealicultura), e de liberalismo (ligado ao 

grande comércio). Os momentos de escassez e de aumento de preço terminaram 

frequentemente em profundos conflitos sociais em torno dos cereais e do pão. 

Apesar da publicação das Cartas de Lei proteccionistas de 15 de Julho de 1889 

e, principalmente, a de 26 de Julho de 1899, as importações de cereais mantiveram-se 

em quantidades apreciáveis. Aliás, a protecção cerealífera consignada precisamente na 

lei de 26 de Julho de 1899, terá tido como consequência a elevação do valor das 

propriedades rurais, arrastando consigo igualmente o aumento de todos os produtos 

agrícolas
425

. 

No contexto da guerra, o país foi atravessado por uma profunda crise 

frumentária e social espelhada em manifestações, greves e revoltas. 

Entre 1913 e 1915, registou-se uma quebra nas importações de trigo, para no ano 

seguinte se alcançar a maior quantidade importada até então registada. Em 1917, mas, 

principalmente, em 1918, as importações decresceram drasticamente para regressarem 

paulatinamente, a valores mais altos
426

. 

A partir dos princípios de Agosto de 1914, em circular às autoridades 

administrativas e policiais dos concelhos, o Ministério do Interior, por intermédio do 
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governador civil, colocava-as de sobreaviso contra os crimes relacionados com a 

circulação, aceitação e ágio da moeda com curso legal no território português, ocultação 

de provisões, especulação, açambarcamento e alteração dos preços que colocassem em 

causa a «natural livre concorrencia das mercadorias, generos, fundos ou quaisquer 

outras coisas, que forem objecto de comercio»
427

. 

Desde o início das hostilidades que os governos republicanos implementarão um 

conjunto de medidas legislativas intervencionistas, quer de protecção às indústrias 

nacionais, quer no âmbito das subsistências. Em relação a estas proibiu-se a 

exportação
428

 de diferentes géneros alimentícios (beterraba, gados, peixe, entre outros), 

e autorizou-se a importação de cereais. Consultando os jornais algarvios deparamos com 

um rol de notícias acerca da chegada ao Tejo de navios transportando os tão almejados 

produtos. Muitos não chegariam a sair de Lisboa. A província que esperasse. 

Com o deflagrar da guerra, a Inglaterra imporia um bloqueio naval à Alemanha. 

Os navios das potências centrais ficariam retidos nos portos em que se tinham refugiado 

com o início do conflito. 

Em 17 de Fevereiro de 1916, a pretexto da necessidade de transportes, varridos 

do oceano pelo desencadear da guerra submarina alemã, o governo de Sua Majestade 

solicitava, em nome da velha aliança, que o governo luso fizesse a «requisição de todos 

os navios inimigos surtos em portos portugueses, que serão utilizados para a 

navegação comercial portuguesa, e também entre Lisboa e os demais portos que se 

determinarem por acordo dos dois Governos»
429

. Em 23 de Fevereiro de 1916
430

, 

requisitava para o serviço do Estado, os vários navios alemães fundeados em portos do 

continente, das ilhas adjacentes e das colónias. A requisição daqueles navios permitiria 

assegurar a substituição de transportes para a marinha britânica, perdidos em 

consequência da guerra submarina e, para Portugal, resolver o seu próprio 

abastecimento e criar os transportes marítimos do Estado
431

. 

                                                 

427
 ADF. Inventário do Governo Civil – Maços – Circulares do Governo Civil para as Administrações 

dos Concelhos do Distrito de Faro, 1914 e 1916(Mç5/Cx23). 
428
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A requisição dos navios alemães, segundo o Governo, iria colmatar a falta de 

produtos essenciais. No discurso proferido na Câmara dos Deputados, em 25 de 

Fevereiro de 1916, Afonso Costa afirmava que «Todos os navios existentes em 22 de 

Janeiro nos portos nacionais, imobilizados por virtude dos países a que pertencem os 

seus armadores estarem em guerra, são necessários ao nosso comércio, à nossa 

economia, à diminuição da gravidade do problema das subsistências»
432

. 

 Os primeiros sinais de alarme sobre a questão das subsistências no Algarve 

surgiram no horizonte, em Setembro de 1915, criticando-se os governos, por desde o 

início das hostilidades, não terem providenciado com acuidade a gravidade da situação, 

em um país que quase tudo importava
433

. 

 Durante o conflito escassearam os combustíveis  (carvão, antracite, petróleo e 

gasolina). Em relação a este último produto, todos os detentores que o possuíssem para 

venda ou consumo próprio eram obrigados a entregá-lo até ao dia 5 de Dezembro do 

mesmo ano, ao governador civil, este procederia ao seu arrolamento (Quadros n.º 53 e 

54), e era proibida a exportação, à excepção da permitida para as colónias ou ilhas 

adjacentes, mediante autorização do Ministério do Trabalho
434

.  

 As fábricas de conserva da região lutaram com sérias dificuldades na sua 

aquisição. 

 

Quadro n.º 53 

Arrolamento de Gasolina 

1918 

Concelhos Situação 

Albufeira 

Alcoutim 

Aljezur 

Alportel 

Castro Marim 

Faro 

Lagoa 

Lagos 

Loulé 

Monchique 

?? 

Não há 

“ 

“ 

Só há 25 litros 

Não há 

“ 

“ 

“ 

“ 

                                                 

432
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Olhão 

Silves 

Tavira 

Vila do Bispo 

Portimão 

V. R. S. A. 

“ 

“ 

Satisfaz 

Não há 

“ 

Satisfaz 
Fonte: ADF. Fundo Governo Civil, 

Registo de Correspondência Recebida 

pelo Governo Civil, 1918, Mç2/Cx761, 

«Arrolamento de Gasolina.», Dezembro 

de 1917/ Janeiro de 1918. 

 

Quadro n.º 54 

Nota da gasolina existente (Dez. 1917 – Jan. 1918) 

Concelhos Possuidores Quantidades 
Consumo 

diário 
Observações 

Albufeira Ramires & C.ª 163 latas  

Esta gasolina era 

destinada a consumo 

dos barcos desta firma 

que dá como consumo 

provável 4 latas por 

dia, não tendo os 

mesmos barcos que 

transportar peixe que 

neste caso gastará mais. 

Tavira 

Moagens e Massa a 

Vapor 
 

 
 

 

Fábrica de 

Conservas “A 

Tavirense” 

 

Fábrica de 

Conservas “A 

Balsanse” 

 

Fábrica de 

Conservas “Santa 

Maria” 

 

Fábrica de 

Conservas “Al 

Charb” 

3 tambores 

750 quilos 

10 caixas 

260 quilos 

 

680 quilos 

 

 

 

9280 quilos 

 

 

 

1 caixa 
 
 

 

 

 

570 quilos 

10 quilos 

 

 

 

 

12 quilos 

 

 

 

12 quilos 

 

 

 

21 quilos 

 

 

 

1 lata 

50 litros 

Em laboração 
 
 

 

 

 

 

“ 
 

 

 
 

“ 
 

 
 

 

 

“ 

 

 
 

Tem o motor de um 

barco que pode 

consumir 1600 quilos. 

V. R. S. A. 

Vendedores 

Luís Cardoso de 

Figueiredo 

 

270 litros 

 

 

3600 lt. 
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Centeno Cumbrera 

& Rodrigues 

Francisco Féria 

Tenório 

Piloto & Capa 

Ramirez & C.ª 

TOTAL 

1764  “ 

 

2160  “ 

 

828  “ 

9484  “ 

14 506 

720  “ 

 

420  “ 

 

360  “ 

6480  “ 

11 580 

Nota: no caso de V. R. S. A. o consumo é mensal. 

Fonte: ADF. Fundo Governo Civil, Registo de Correspondência Recebida pelo Governo Civil, 1918, 

Mç2/Cx761, «Arrolamento de Gasolina.», Dezembro de 1917/ Janeiro de 1918. 

 

 Como era praticamente desconhecida a quantidade de gasolina existente no país, o 

governo sidonista, em Julho de 1918, mandava proceder ao seu manifesto
435

, e, em 

Outubro, fixava o preço máximo do petróleo (350 réis)
436

 e da gasolina para algumas 

localidades do país. Em Faro, tanto o preço do petróleo, como o da gasolina eram dos 

mais elevados. 

 

Quadro n.º 55 

Preço do Petróleo e da Gasolina 

 Petróleo Gasolina 

 
A granel aos 

revendedores 

Em caixas aos 

revendedores 

Em caixas aos 

revendedores 

Faro - 14$10 19$20 
Fonte: Decreto n.º 4.907, de 24/10/1918, Diário do Governo, n.º 

239, de 4/11/1918. 

 

 Para acabrunhar ainda mais os espíritos dos algarvios, a falta de gasolina, em 

Agosto, tinha obrigado ao encerramento dos animatógrafos
437

.  Em finais de Dezembro 

de 1918, não havia praticamente gasolina no distrito de Faro. 

 Também a madeira, a juta, o esparto e a palma, produtos tão significativos na 

economia algarvia, escassearam. 

 

 

3.1. Os produtos alimentares 

 Se aqueles produtos eram indispensáveis ao funcionamento da máquina 

económica algarvia, estes eram a essência de qualquer sociedade, visto que serviam um 
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propósito incomensurável: a alimentação das populações. A sua escassez colocava em 

perigo a própria estabilidade social. 

 Analisemos os principais géneros que entravam na dieta alimentar das 

populações da província. Mais parcelares foram as referências que nos surgiram na 

documentação respeitante ao leite, ao arroz, ao feijão, ao grão, ao azeite e ao vinho, 

embora a sua escassez também se tivesse feito sentir, provocando as habituais 

referências às «alterações da ordem publica»
438

. 

 a) A FAVA - Em 1915, a produção de fava fora escassa
439

. Nos finais de Agosto 

de 1917, a fava para consumo público era insignificante, tanto mais que a produção de 

cereais tinha diminuído. Em Albufeira, em 25 de Agosto, estavam a carregar 72.000 

litros, pelo que o administrador do concelho solicitava a proibição de saída, a não ser 

que fosse traçada por farinha ou trigo. Em Aljezur, em S. Brás de Alportel e em Silves, 

também naquela data, as quantidades existentes eram insuficientes para a alimentação 

das populações. 

 O pior estava em Vila do Bispo que não tinha o produto, assim como o azeite, o 

feijão, o açúcar, o arroz e o sal. O concelho de Alcoutim era ainda mais taxativo: a 

produção de fava era «insignificante e insuficiente para consumo».
440

. 

    No concelho de Loulé havia falta de fava, pelo que «há trez dias está em revolta 

o povo daquele concelho pela falta duns e carestia doutros géneros alimentícios sendo 

ali necessária toda a fava produzida para semente e consumo público». E, como a falta 

de pão era crónica, o povo de Loulé e do concelho alimentava-se de fava torrada ou 

moída
441

. 

À imagem de quase todos os produtos, também neste o que interessava era a 

realização do negócio. Em Loulé, em finais de Julho de 1918, indivíduos «pela ambição 

ganaciosa sem autorisação autoridade, transportaram para estação caminho de ferro 

                                                 

438
 ADF. Inventário do Governo Civil, Livros Copiadores de Telegramas do Governo Civil, 1918 (191A), 
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Loulé grande porção fava, aproximadamente um vagão, ...». Este produto era 

extremamente necessário no concelho visto que a produção fora diminuta
442

. 

 A produção de fava algarvia, em 1918, fora também muito fraca, mas, mesmo 

assim, estava saindo grande quantidade do produto do distrito, com guias de trânsito 

passadas pela repartição de transportes terrestre e, consequentemente, sem o 

conhecimento do Governador Civil
443

. 

 b) Os OVOS - Este produto encontrou-se no epicentro de uma verdadeira 

«guerra económica». A escassez que se fez sentir não estava relacionada com a falta de 

produção, mas pela prática da sua exportação, talvez fosse mais correcto dizer, 

contrabando, para o país vizinho, onde os preços eram mais elevados e a situação 

cambial mais desafogada
444

, permitindo o amealhar de consideráveis lucros. 

Em 21 Agosto de 1914, ainda a guerra estava nos seus primórdios, o Ministro 

das Finanças autorizava a exportação por Vila Real de Santo António de 150.000 ovos, 

para Espanha, conforme o que fora solicitado por negociantes exportadores de Alportel 

e de Santa Bárbara de Nexe. Estes comerciantes tinham afirmado que de futuro estariam 

precavidos e que a proibição, entretanto decretada, não os prejudicaria. Contudo, não 

mantiveram a palavra e a exportação continuara elevada, não apenas em Olhão, como 

em toda a província, fazendo-se já sentir a sua falta, constituindo um «alimento 

importante e indispensavel tanto mais nesta ocasião em que a escassez de peixe é 

completa»
445

. 

O Governador Civil alvitrava a proibição da exportação pelas alfândegas, da 

qual resultaria uma maior oferta de ovos e um abaixamento do preço
446

. 

 Os ovos, aliás, tornaram-se um negócio lucrativo. Na administração do concelho 

tinha chegado informação «que alguns empregados dessa estação, fazem negócios de 

exportação de ovos e ameijoas, adquirindo o primeiro d‟aqueles generos por preços 
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superiores aos da tabela oficial por meio de assalariados que para o fim percorrem 

diferentes sítios deste concelho»
447

. 

 Muitas serão as notícias que envolveram este produto e as práticas que lhe 

tiveram associadas (a exportação para a Espanha e o contrabando). 

 c) A CARNE - No princípio da guerra não se fez sentir a sua falta, visto que «a 

creação de gado ainda não está exhausta; mas se continuar esta exportação para 

Hespanha e Gibraltar, onde se fornece a esquadra ingleza, em breve nos veremos 

também em grande lucta com esta falta»
448

. Recomendavam-se medidas imediatas para 

travar a exportação. 

Em finais de 1916, o abastecimento de carne no país era extremamente 

periclitante, em consequência da mobilização militar e pela ausência de importação de 

Espanha. Estes factores tinham resultado no aumento do preço da carne, «tornando 

cada vez mais difícil a aquisição desse alimento para as classes menos abastadas». 

Perante tal cenário, o governo decretaria um conjunto de medidas para fazer obstar 

àquela diminuição
449

. 

 Em Abril de 1918 constatava-se uma enorme procura de gado suíno na província 

para criação, cujos preços tinham atingido valores «fabulosos». Havia, porém, quem 

afirmasse que era para exportar para Espanha
450

. Nos concelhos de Silves, Albufeira e 

Loulé, em Outubro, os marchantes compravam este gado na média de 18$000 réis cada 

quinze quilos
451

. As feiras de Silves e de Portimão realizadas em datas posteriores 

devido à pneumónica foram pouco concorridas. As transacções de gado foram escassas, 

tendo o gado bovino descido de preço, embora o suíno tenha continuado com preços 

altos
452

. Escassos dias volvidos constatava-se a baixa dos suínos nos mercados e feiras, 
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embora nos talhos os preços da carne mantivessem a «alta adquirida durante a 

guerra»
453

. 

 d) O AÇÚCAR - O seu consumo per capita em Portugal era de apenas de 6 

quilos, muito distante dos 43 e, mesmo dos 17 quilos consumidos na Inglaterra e na 

França, respectivamente. Porquê? Porque «uma grande parte da nossa população 

campesina» não consumia este produto, designado como um «cooperador da 

civilisação»
454

. 

 Foi um dos géneros mais procurados, visto que era empregue para adoçar 

diferentes bebidas, na confeitaria e bastante na farmacopeia. Nesta essencialmente para 

o fabrico de xaropes e de medicamentos, como, aliás, era referido em número 

significativo de documentos, com especial referência durante a pneumónica. 

 A falta deste género era suprimida pelo consumo de mel, cujo preço, porém, 

estava pelos olhos da cara
455

. A sua carência fez-se sentir praticamente desde o início 

das hostilidades
456

. Em 8 de Janeiro de 1915 o Algarve debatia-se com «grande 

escassez ou quase falta completa» do género
457

. 

 Em Loulé tinha-se «feito sentir a falta de géneros alimentícios e muito 

principalmente o açúcar e o peixe. Apenas chega a alguma mercearia uma saca de 

açúcar é ela invadida pelo povo não conseguindo cada pessoa – e ainda assim por 

muito favor – mais de duzentas e cinquenta gramas»
458

. 

 Em meados de Março de 1916, em Vila Real de Santo António não havia açúcar. 

A comissão de industriais da vila pedia ao administrador do concelho e presidente da 

comissão executiva da Câmara Municipal para que diligenciasse junto do governo a 

autorização de que cada passageiro pudesse trazer de Ayamonte um quilo de açúcar 

livre de direitos e, por conseguinte, mais barato
459

. Também, em Tavira, se fazia sentir a 

sua falta
460

. E, em Maio, a crise deste produto era «pavorosa»
461

. Constava que 
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brevemente chegaria a Olhão, vindo de Gibraltar, uma grande remessa deste produto, 

cujo preço seria de 50$00 cada saca de 100 quilos
462

. Para os finais de Setembro de 

1916, o vice-presidente da Comissão Administrativa de Olhão protestava contra a 

redução a 600 quilos da quantidade de açúcar distribuídos ao concelho
463

. Daqueles 600 

quilos, o rateio determinava que 75 fossem para Moncarapacho, outros 75 para a Fuzeta 

e mais 75 para as farmácias de Olhão e os restantes 375 seriam distribuídas por 39 

merceeiros
464

. Ou seja, uma ninharia para todos. 

 Em meados de Setembro de 1916 corria a informação de estar prevista para 

breve uma distribuição deste produto pelo país, ao preço da tabela de 36 centavos
465

. A 

Câmara de Faro tinha, entretanto, adquirido à casa Hornung & C.ª, de Lisboa, 40 sacas 

de açúcar que iriam ser distribuídas pelos comerciantes do concelho
466

. 

Em meados de Agosto de 1917, por todo o país escasseava o açúcar. Ora, para 

travar o agravamento dos preços, o governo requisitara todo o produto existente e 

fornecia-o aos seguintes preços colocados na estação de caminho de ferro: pilé - $46; 

areado branco - $44 e areado amarelo - $38. 

Precisava o governador civil que o retalhista apenas podia vender por aqueles 

preços, acrescidos da despesa de transporte e mais $01 de lucro. As comissões de 

abastecimento eram obrigadas a fiscalizar o preço do produto
467

. Nos princípios de 

Novembro, o país estava abastecido de açúcar e o seu preço era «relativamente 

moderado», mas continuava-se a vendê-lo por «preços muitos elevados», pelo que o 

governo fixava o seu preço tendo como referência Lisboa, sobre vagão ou cais de 
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embarque. Eram os mesmos que os referidos à excepção do areado amarelo que baixava 

para $36. Na província a estes preços, acrescia-se a despesa do transporte e 2 centavos 

de lucro para o retalhista
468

.  

Contudo, e já em período sidonista, Janeiro de 1918, o abastecimento continuava 

a atravessar alguns problemas, visto que havia queixas que os refinadores e 

armazenistas se recusavam a fornecer este produto à província
469

. Vila do Bispo era uma 

das localidades onde a sua falta se fazia sentir
470

. 

Em princípios de Novembro de 1918, certa quantidade deste produto que estava 

sendo vendido ao preço de 1$10 cada quilo, tinha passado a ser vendido ao preço da 

tabela. Este açúcar, areado e limpo, tinha sido adquirido em Espanha por uma casa 

comercial de Faro. Surgira em momento de grande carência, embora o pouco que 

«aparecia era clandestinamente vendido a 1$80 e 2 escudos». Este era um produto 

«comprado caro, e mais caro se tornou com os transportes, pagamento de direitos», 

pelo que não podia ser vendido ao preço da tabela. Tendo o Governador Civil trocado 

impressões com o então Ministro do Interior, Tamagnini Barbosa, foi por este 

«autorizado a que tal assucar fosse posto á venda ao preço de 1$10», o quilo
471

. 

 e) A BATATA - Género essencial na dieta alimentar das populações, 

frequentemente em substituição do pão. O concelho de Monchique era o principal 

centro produtor
472

. 

No de Loulé no ano de 1915 houve pouca batata e o seu preço não estava ao 

alcance de todas as bolsas. Em Novembro o administrador estava na disposição de 

mandar a Monchique um carro para trazer 900 quilos, ao preço de $40, a arroba, sempre 

ficando mais acessível
473

. Nos princípios de Dezembro de 1917, neste concelho, 

continuava a faltar batata, do tipo redonda
474

. 
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 Em Tavira, este produto era exportado para o vizinho concelho de Olhão, 

situação observada com grande apreensão pelas populações, visto que havia dias que 

não aparecia no mercado
475

. 

No concelho de Monchique, a produção de batata fora, em 1917, cerca de 

200.000 arrobas e esperava-se que, em 1918, a produção não fosse inferior. Contudo, 

era género que faltava na província, visto que fora mandada para o Alentejo, em troca 

de outros produtos que escasseavam naquele concelho. 

A propósito da falta das subsistências, designadamente deste produto, emitia-se 

um sério aviso: «os proprietários e comerciantes ainda não perceberam que estão 

dando lenho para se queimarem como na Rússia, onde foi abolido o direito de 

propriedade e confiscados os dinheiros existentes nos bancos. 

Daqui só podemos sair para uma segunda Rússia, se acaso este governo não 

conseguir manter-se por não poder resolver a crise das subsistencias». 

E, continuava o articulista: Conservadores, monárquicos e republicanos, 

deveriam auxiliar o governo civil do distrito de Faro, como o melhor garante da 

«conservação do direito de propriedade e para os capitalistas que não teem dinheiro 

nos bancos extrangeiros é evitar a confiscação do seu capital como sucede na Rússia». 

Exemplo estava em António Macieira que se tinha disponibilizado a apoiar o Governo 

no candente problema das subsistências. 

Este produto somente aparecia no mercado quando o seu preço atingia 100 réis o 

quilo, enquanto o preço da tabela era de 70, preço mais do que «suficiente para o 

proprietário e o intermediário»
476

. 

Produto que também não havia, em Olhão, em finais de Maio de 1918
477

. 

Durante o mês de Agosto de 1918, a falta de batata no Algarve foi dramática. Recorria-

se a todas as entidades que a pudessem fornecer. Lagos parece ter sido uma das 

localidades mais afectadas, pelo que uma quantidade de produto apreendida 
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ilegalmente
478

, em Portimão, pela Guarda Nacional Republicana, deveria seguir para 

aquela localidade
479

.Também na Fuzeta, no princípio de Agosto, o produto escasseava. 

Salvador da Cruz Mendes Júnior, residente naquela pequena localidade piscatória, 

solicitava autorização para adquirir nas hortas que a rodeavam 50 arrobas de batata, cujo 

preço de venda seria o estipulado legalmente
480

. 

 f) O PEIXE - Este era um género alimentício abundante nos mares algarvios, 

mas que não escaparia às agruras dos tempos que então se viviam. As intempéries 

marítimas, impossibilitando a saída para o mar dos pescadores, foram tantas vezes, 

causa de escassez e de subida de preço. 

 Género amplamente consumido pelas populações algarvias, designadamente, a 

sardinha que, pelo seu baixo preço era acessível às classes trabalhadoras. Sardinha que 

sofria a procura das fábricas de conserva e, consequentemente, uma tendência para o 

aumento do seu preço. Em 18 de Setembro de 1915, fora publicada uma nova tabela de 

preços máximos. Contudo, no mercado de Loulé, este género e o marisco eram já 

vendidos a um preço superior ao afixado
481

. O administrador solicitava que todos 

aqueles que vissem na existência da referida tabela o agravo dos seus interesses, 

dessem, até 5 de Dezembro, o seu nome, a fim que a comissão de subsistências anulasse 
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o referido preço
482

. Não nos constam que jamais alguma tabela tenha sido alterada por 

solicitação do consumidor prejudicado pelos preços praticados. 

Em Dezembro de 1915, no mercado de Faro, escasseava o peixe para venda ao 

público, em consequência da grande procura por parte das fábricas de conserva e da 

exportação realizada para Lisboa. Esta situação que agravava o preço deste bem 

essencial trazia o povo descontente
483

. Exportava-se para Lisboa, para o Alentejo
484

, 

mas também para o Porto e para a Figueira da Foz
485

. 

A amêijoa, considerada artigo de luxo, abundava no mercado de Faro, e, embora 

proibida a sua exportação, esta continuaria para Espanha
486

: «toda a gente vê condusir 

este marisco para uma casa na Ribeira, onde é encaixotado»
487

. 

Um grande número de assinaturas reclamava, em 3 de Janeiro de 1916, junto da 

Comissão de Subsistências de Tavira, do elevado preço do peixe vendido no mercado 

daquela cidade
488

. E, neste mesmo mercado, os vendedores chegavam ao extremo de 

envolverem o peixe «em camadas de areia, vindo assim os consumidores a pagar esta 

pelo preço do peixe»
489

. 

 Ainda naquela cidade, nos princípios de Maio de 1916, faltava este género, 

embora em Santa Luzia, localidade circunvizinha daquela, houvesse em abundância, ali 

realizando-se lotas para a sua venda, «o que não era costume»
490

. 

Como faltasse no mercado, o pouco que aparecia era vendido a «preço fabuloso 

incompatível com a minguada bolsa do operário e classes menos remediadas». Uma 

das razões para a sua falta encontrar-se-ia no preço do combustível utilizado pelos 

vapores, mas, tal carência de peixe para o consumo público estava certamente também 
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na enorme procura das fábricas de conservas. Solicitava-se, para fazer frente à situação, 

o lançamento de armações de sardinha
491

. 

 Segundo o Governador Civil, Joaquim da Ponte, em relação a uma primeira 

tabela de venda de peixe fresco, a nova que elaboraria sofreria em algumas espécies um 

aumento de 20%. Tinha-se chegado a vender o peixe à conta ou avulso a $50 e $60 

centavos o quilo e a sardinha e o carapau a $16 centavos a dúzia. E, justificava: «Sem 

sacrificar a classe piscatória que é pobre e adquire, ..., todos os generos muito caros 

era necessario acudir ao consumidor; e para isso entendi que elevando um pouco a 

antiga tabela, deveria fixar-se o limite de preço de venda»
492

. 

Em Silves, constatava-se a falta deste produto e quando aparecia o seu preço era 

elevado
493

. 

Em 29 de Dezembro de 1917, em sessão extraordinária da Câmara Municipal de 

Faro, tinha conhecimento de um ofício do presidente da comissão de abastecimento do 

concelho, no qual para obstar ao aumento sucessivo do preço do peixe, estabelecia 

tabelas, as quais, «sendo remuneradoras, não afectam a concorrencia do vendedor do 

peixe, mas, como é provado que apesar disto, se pretende ainda iludir a lei e subtrair 

ao preço da tabela, o peixe necessario á alimentação publica», propunha que a câmara 

promovesse a concessão de licenças absolutamente gratuitas a cada vendedor para que 

se lhe pudesse aplicar a pena de cassação da referida licença, quando transgredisse as 

deliberações policiais. O vereador doutor Bivar Weinholtz apresentaria e seria aprovada 

a proposta que consignava que até resolução em contrário nenhum vendedor de peixe 

poderia vender ao público sem que se faça munir previamente de uma licença passada 

pela câmara, igualmente gratuita, licença que seria cassada logo que o vendedor 

transgredisse o disposto pela referida comissão de abastecimento. A licença apenas 

                                                 

491
 O Algarve, n.º 485, 08/07/1917, p. 1; n.º 512, 13/01/1918, p. 1 e ADF. Inventário do Governo Civil, 

Livros Copiadores de Telegramas do Governo Civil, 1915-1918 (138A), «Telegramas ao Exmo. Ministro 

do Trabalho e ao administrador do concelho de Portimão», de 6 de Junho de 1917. Em 7 de Junho, o 

administrador do concelho de Portimão dizia que Júdice Fialho tinha tomado todo o peixe. Idêntica 

situação em Albufeira, sublinhando o Gov. Civil que «em primeiro logar está o abastecimento da 

freguesia» (ADF. Inventário do Governo Civil, Livros Copiadores de Telegramas do Governo Civil, 

1915-1918 (138A), «Telegrama ao administrador do concelho de Albufeira», de 12 de Junho de 1917). 
492

 ADF. Livro de Registo de Correspondência Expedida pelo Governador Civil, 1912-1918, «Ofício ao 

Ministério do Trabalho e Previdência Social. Comissão de Abastecimento», n.º 6, de 12/1/1917. Sobre a 

subida do preço do peixe ver ainda “Subsistencias”, O Sul, n.º 309, 7/4/1918, p. 1. 
493

 O Sul, n.º 219, 26/05/1916. 
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poderia ser renovada, quando o transgressor tivesse perdido o direito de utilizá-la, por 

parecer favorável da mesma comissão
494

. 

Na capital algarvia, em Fevereiro de 1918, este género atingia valores altíssimos, 

apenas o podendo comer quem possui-se «largos meios de fortuna»
495

. Para os finais de 

Setembro daquele ano, faltava o peixe em Lagos, solicitando o administrador do 

concelho o envio de dois polícias para fiscalização da sua venda, visto que os «animos 

estão espalhados por falta de generos primeira necessidade sem o que é impossivel 

manter ordem publica»
496

. 

Problemas com este produto também surgiram em Olhão. Escandalizado, o 

governador civil, Francisco Vieira, em 23 de Agosto de 1918, admoestava o 

administrador daquele concelho, pelo preço excessivo do género: «Vossa tabela peixe 

representa momento actual uma violencia sem nome, mesmo em Faro, vende-se com 

50% menos. Queira opor-se com força que lhe dá lei, contra tal exploração»
497

. 

Perto da data referida, o administrador do concelho confirmava que ordenara que 

o peixe não saísse para fora do concelho sem o mercado estar abastecido, colocando, 

assim, um ponto final, ao «grande abuzo que se praticava e se tente praticar que 

consiste em levarem todo o peixe para fora ficando os habitantes da villa e concelho 

sem nenhum». 

Ora, os arreeiros de Estói e de S. Brás de Alportel contratavam com os 

revendões para que lhes entregassem «ocultamente» o peixe que pagavam por «preços 

superiores aos da tabella» ficando, assim, os habitantes de Olhão privados do peixe de 

escama e outros para a sua alimentação. 

Obviamente, que a GNR e a Polícia apreendiam o peixe, vendiam-no, a «metade 

do producto vai para a Fazenda» e não entra metade para os apreendedores, «mas isto 

tem-se dado raras vezes»
498

. 

 g) FRUTOS SECOS: o figo, a alfarroba e a amêndoa - A exportação de figo 

conheceria uma forte contestação por parte da população, visto que à falta e à carestia 

                                                 

494
 ADF. Fundo: Câmara Municipal de Faro, Actas das Sessões da Câmara Municipal, 1910-1919, Sessão 

de 29/12/1917, Livro 48 (1915-1918), B/A.1 
495

 O Algarve, n.º 516, 10/2/1918, p. 1. 
496

 ADF. Fundo Governo Civil. Registo de Documentos Relativos à Saúde Pública, 1918, Mç9/Cx874, 

«Telegrama ao Exmo. Governador Civil», de 22 de Setembro de 1918. 
497

 ADF. Inventário Governo Civil, Livro Copiador de Telegramas do Governo Civil, 1915-1918, 

«Telegrama ao Administrador do Concelho de Olhão», 23/08/1918. 
498

 AHMO. Administrador do Concelho, Correspondência Expedida (Copiadores), «Ofício ao Exmo. Sr. 

Governador Civil do Districto de Faro”, n.º 193, Olhão, 26/08/1918. SR:A/A.2.79, 1918-1919 – 

Governador Civil n.º 1. 
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de pão, constituía «um excelente artigo de alimentação das nossas classes operárias», 

designadamente no Inverno
499

. Em torno deste género desencadeou-se uma «guerra 

económica», entre, por um lado, os partidários da sua exportação e, por outro lado, 

aqueles que se lhe opunham. 

 Esta polémica ficou expressa em muitos artigos e notícias nos jornais algarvios.  

 Os pedidos para a concessão de autorização para a exportação de frutos secos, 

que tinham no mercado inglês um importante comprador, iniciaram-se logo a estoirar o 

conflito
500

. Esta procura externa relacionada com o fornecimento às tropas, o valor do 

câmbio e a exportação para os Estados Unidos, impossibilitados de importar de outras 

origens, fizera triplicar o preço do género, alcançando os 3$30 cada 30 quilos
501

. Este 

preço fora igualmente fruto da «ávida concorrência local, repentinamente sobreveiu 

uma paralisação nos mercados de venda que trouxe como resultado o ficarem 

comprometidas grandes somas empregadas neste género, à custa dos exportadores 

algarvios», alguns dos quais com «perdas insuperáveis!»
502

. 

 Paulatinamente, começaram a surgir entraves à exportação dos figos algarvios, 

quer para a Inglaterra, quer para a Holanda, com receio que este produto fosse 

encaminhado para a Alemanha
503

. 

 Não eram apenas para os mercados externos que havia impedimentos, também 

no interno eles se faziam sentir, nomeadamente, para o Norte do país, em virtude da 

falta de transportes ferroviários
504

. 

Perante as dificuldades impostas à exportação para aqueles países, apenas o 

mercado americano recebia o produto algarvio
505

. 

Todas estas contrariedades estavam a retrair a circulação de capitais na 

província, com reflexos nas transacções em feiras e mercados, repercutindo-se na 

descida dos preços que afectava os comerciantes
506

. Apesar de tudo, alguma exportação 

se foi realizando
507

, apesar da falta de transportes. 

                                                 

499
 O Algarve, n.º 496, 23/09/1917, p. 1 e n.º 497, 30/09/1917, p. 2. 

500
 “Uma resolução conveniente”, O Algarve, n.º 339, 20/09/1914, p. 1; “Produtos algarvios”, O Algarve, 

n.º 340, 27/09/1914, p. 1;  O Algarve, n.º 342, 11/10/1914, p. 2 e O Algarve, n.º 367, 04/04/1915, p. 3. 
501

 “O preço do figo”, O Algarve, n.º 392, 26/09/1915, pp. 1 e 3. 
502

 “Questões das industrias e do comercio”, O Algarve, n.º 408, 16/01/1916, p. 1 
503

 O Algarve, n.º 403, 12/12/1915, p. 3; n.º 446, 8/10/1916, p. 1; n.º 448, 22/10/1916, p. 3 e “Os figos”, O 

Algarve, n.º 449, 29/10/1916, p. 1. 
504

 “A suspensão das remessas de figo do Algarve”, O Algarve, n.º 451, 12/11/1916, p. 2. 
505

 “Os figos”, O Algarve, n.º 449, 29/10/1916, p. 1 e n.º 451, 12/11/1916, p. 2. 
506

 O Algarve, n.º 448, 22/10/1916, p. 3 e n.º 449, 29/9/1916, p. 1. 
507

 O Algarve, n.º 467, 4/03/1917, p. 3. 
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Contudo, na província a «grande guerra», opunha os defensores da exportação 

(proprietários, negociante e exportadores) e os seus radicais opositores (as classes 

operárias), mediando esta clivagem as autoridades da região. Esta luta renhida, iniciara-

se logo ao despoletar da guerra. 

 Em fins de Setembro de 1917, o governo continuava a impedir a exportação de 

figo que, se por um lado, contrariava os interesses dos proprietários, negociantes e 

exportadores algarvios, por outro lado, ia ao encontro das aspirações operárias que 

tinham naquele género «um excelente artigo de alimentação», nomeadamente durante o 

Inverno, em um contexto de falta e de carestia de pão. Estava nas mãos do governo a 

«resolução que o produtor algarvio mais aproveita tendo em vista o grande problema 

da assistencia que vem chegando pavoroso com a aproximação do inverno»
508

. 

 Trabalhadores que solicitavam, dias depois, «no seu terrivel pavor, ... que se 

lhes acautelem os maus dias, que todos vamos passar, com a prevenção da reserva de 

figo e fructos algarvios, para nós todos algarvios nesses fructos suavisarmos o mau 

tempo que vem correndo e ainda o previsto». Não se rejeitava liminarmente a 

exportação de alguns das mais importantes produções da província, mas dever-se-ia 

atender à conjuntura que então se atravessava
509

. Os protestos operários contra a 

exportação de figo foram constantes, evidenciando a firme disposição de recorrerem a 

«meios que muitos condenarão, mas que a logica da sua consciencia justifica perante 

uma falta de atenção ao seu pedido»
510

. 

Em 21 de Janeiro de 1918, o Governador Civil solicitava dos administradores 

dos vários concelhos indicação das quantidades de figo que podia exportar, tendo o de 

Portimão informado poder exportar 70 a 80 mil arrobas
511

 (Quadros n.º 56 e 57). 

 

 

 

 

 

 

                                                 

508
 O Algarve, n.º 496, 23/09/1917, p. 1. 

509
 “Exportação Algarvia”, O Algarve, n.º 497, 30/09/1917, p. 2. 

510
 “Classe operária. Exportação de figo”, O Algarve, n.º 496, 23/09/1917, p. 2 e “A questão do figo e a 

comissão operaria”, O Algarve, n.º 504, 18/11/1917, p. 2. 
511

 ADF. Inventário do Governo Civil, Livros Copiadores de Telegramas do Governo Civil, 1915-1918 

(138A), «Telegrama ao Director das Subsistência Públicas», de 7 de Fevereiro de 1918. 
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Quadro n.º 56 

Nota das quantidades de figo disponível em cada concelho do  

Algarve para exportar e das quantidades  

que se julgam necessárias para consumo local - 1918 

Concelhos Quantidade disponível para exportar 
Quantidade precisa 

para consumo local 
Albufeira 

Alcoutim 

Aljezur 

Alportel 

Castro Marim 

Faro 

Lagoa 

Lagos 

Loulé 

Monchique 

Olhão 

Silves 

Tavira 

Vila do Bispo 

Portimão 

V. R. S. A. 

10. 000 arrobas 

Não há 

Não há 

Não há 

Não há 

11.600 arrobas 

Não há 

63.000 arrobas 

20.000 arrobas 

Não há 

“ 

3.000 a 4.000 arrobas 

5.000 arrobas 

Não há 

Informa haver para exportação, não precisando quanto* 

- 

Não precisa 

Precisa, não indicando a 

quantidade 

- 

- 

1.500 arrobas 

Não precisa 

“ 

20.700 arrobas 

aproximadamente 

Não precisa 

- 

- 

Não precisa 

Não precisa 

* Ver texto mais acima. 

Fonte: ADF. Fundo Governo Civil, Registo de Correspondência Recebida pelo Governo Civil, 1918, 

Mç2/Cx761. Este documento não está datado, mas é com toda a certeza de princípios de Fevereiro de 

1918. 

 

Quadro n.º 57 

Nota do figo julgado necessário para consumo  

do concelho de Loulé em 1918 

Concelhos 
Quantidades 

(quilos) 
Observações 

Almancil 

Alte 

Ameixial 

Boliqueime 

Querença 

Salir 

S. Clemente 

S. Sebastião 

TOTAL 

- 

4.200 

- 

2.100 

4.500 

450 

5.250 

4.200 

20.700 

Acha-se abastecido 

- 
Não carece por não ter 

informado 

- 

- 

- 

- 

- 

Fonte: ADF. Fundo Governo Civil, Registo de Correspondência 

Recebida pelo Governo Civil, 1918, Mç2/Cx761, Loulé, 4 de 

Fevereiro de 1918. 

 

 Também neste mês de Abril se constatava que tendo sido permitida a exportação 

de figo, a província ficara «sem pão e sem figos». Estes raramente se vendiam a $24 
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centavos o quilo. Quem lucraria com o negócio? Os sempiternos açambarcadores, com 

prejuízos para os pobres
512

. 

Esta «guerra do figo» prolongou-se durante todo o conflito. Negociações 

entretanto encetadas, entre o governo e os exportadores, conduziram a um acordo que 

ditava que os exportadores ficassem autorizados a exportar uma determinada 

percentagem – poderia ser 1/3
513

 - da produção, enquanto outra ficaria à disposição do 

Governador Civil
514

. 

Prejudicados neste negócio eram os operários. Na opinião do conhecido 

anarquista Neves Anacleto, a desorganização dos operários algarvios, nomeadamente, 

os de Faro, era uma das causas da falta de figo. E explicava a razão: «porque é que em 

Beja e Evora o pão puro de trigo se vende todo o ano a $15? Porque é que em Garvão 

se tem vendido todo o ano a $14? É porque o comerciante de lá é mais consciencioso? 

Não. O comerciante em toda a parte é insaciável. Tem sido sem duvida devido à acção 

operaria dessas localidades. Porque é que os operarios de Faro não teem conseguido 

que o figo seja garantido a um determinado preço? 

 Porque não teem sabido impôr-se. 

 Desorganizados não o  podiam fazer»
515

. 

                                                 

512
 “O figo”, O Algarve, n.º 525, 14/04/1918, p. 1. 

513
 Contudo, se esta percentagem fosse insuficiente para o consumo público recorrer-se-ia a «um imposto 

suplementar, que poderá ser de 10%» (ADF. Inventário do Governo Civil. Livros Copiadores de 

Correspondência do Governo Civil, 1918 (150A), «Ofício ao Snr Administrador do Concelho de Silves», 

2.º Secção, n.º 582, 1 de Outubro de 1918). E, de facto, dias depois, o Governador Civil informava José 

Marim Teixeira que 1/3 do figo a exportar para o estrangeiro não era suficiente para o consumo local, 

pelo que era necessário recorrer aos 10% do figo a exportar para fora da província, caso contrário, não 

poderiam ser passadas as guias de transito solicitadas (ADF. Inventário do Governo Civil. Livros 

Copiadores de Correspondência do Governo Civil, 1918 (150A), «Ofício ao Snr Administrador do 

Concelho de Albufeira», 2.º Secção, n.º 596, 4 de Outubro de 1918.  
514

 ADF. Livro Copiadores de Correspondência Confidencial do Governador Civil, 1873-1918, «Ofício 

ao Chefe da Repartição do Gabinete», n.º 39, de 10/10/1918. «Ao Snr. Administrador do Concelho de 

Olhão. Está estabelecido que o comprador ou negociante de alfarroba e figo ponha á disposição da 

autoridade administrativa uma percentagem de 20% da quantidade que pretenda retirar do concelho de 

procedencia, que entregará ao preço da tabela, logo que lhe seja exigida. Essa obrigação deve constar 

d‟um auto, para evitar faltas futura. 

 Desde que assim se proceda, deve conceder livre transito aqueles productos». ADF. Inventário 

do Governo Civil. Livros Copiadores de Correspondência do Governo Civil, 1918 (150A), «Ofício ao 

Snr Administrador do Concelho de Olhão», 2.º Secção, n.º 460, 28 de Agosto de 1918. Os preços eram os 

seguintes: alfarroba nova - $05; alfarroba de 1917 - $06 e figo - $08, cada quilo, ADF. Inventário do 

Governo Civil. Livros Copiadores de Correspondência do Governo Civil, 1918 (150A), «Ofício ao 

Exmo. Tesoureiro da Fazenda Pública do Concelho de Lagos», 2.º Secção, n.º 386, 10 de Agosto de 1918. 

ADF. Inventário do Governo Civil. Livros Copiadores de Correspondência do Governo Civil, 1918 

(150A), «Ofício ao Snr. Administrador do Concelho de Olhão», 2.º Secção, n.º 488, 4 de Setembro de 

1918. 
515

 ANACLETO, Neves, “Carta à U.S.O. de Faro”, O Algarve, n.º 548, 8/09/1918, p. 2. Ainda segundo 

este militante anarquista, a União dos Sindicatos Operários tinha sido organizada recentemente. 
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 Nesta «guerra dos frutos secos» esteve também incluída a alfarroba. 

A partir da publicação do Edital de 23 de Setembro de 1918, o figo, a alfarroba e 

a amêndoa tinha livre-trânsito, pela via ordinária, apenas no distrito de Faro, sem ser 

necessário irem acompanhados de guias
516

. E, a partir de Dezembro, o comércio dos 

frutos secos era livre em todo o país, ficando apenas dependentes das guias de trânsito a 

percentagem estabelecida que ficava à disposição do Governador Civil. Assim, para o 

figo e alfarroba a percentagem era de 10%, enquanto o preço da tabela seria 8 centavos 

o quilo para o figo, seis para alfarroba velha e cinco para a alfarroba nova
517

. 

Entretanto, em Outubro de 1918, tinha sido publicada legislação sobre o 

manifesto do figo e da alfarroba para os detentores da colheita de qualquer ano que 

possuíssem aqueles produtos, quer para o comércio, quer para o consumo, em 

quantidades superiores a 50 quilos. Até à conclusão e apuramento do manifesto de todas 

as quantidades ficavam suspensas todas as licenças de exportação de ambos os produtos 

de qualquer colheita. 

Perante a crise que então a região atravessava, não faltaram as cogitações de 

alguns para ultrapassá-las. Como resolver a questão das subsistências no Algarve, 

região pouco dotada para os cereais, à excepção do milho e da batata? Era para estes 

dois produtos que se deviam dirigir os esforços dos proprietários de terras na região, 

designadamente «daqueles que teem terras irrigadas e estão perto de povoados em que 

o estrume não escasseia». Sendo a riqueza essencial do Algarve assente no figo, nos 

frutos de várias espécies e nas vinhas, era sobre eles que deveria incidir a exportação 

para que em troca se pudesse realizar numerário, indispensável à aquisição de produtos 

que o Algarve necessitava. Aqui os «operários e proprietários ruraes, por enquanto 

                                                 

516
 ADF. Inventário do Governo Civil, Livros Copiadores de Telegramas do Governo Civil, 1918 (191A), 

«Telegrama ao Administrador do Concelho de Aljezur», de 26 de Setembro de 1918. 
517

 ADF. Inventário do Governo Civil, Livros Copiadores de Telegramas do Governo Civil, 1918 (191A), 

«Telegramas aos administradores», de 11 e 12 de Dezembro de 1918. Em 20 de Dezembro de 1918, o 

comerciante exportador de Lagos, António Joaquim Júdice Cabral manifestara em 5 de Novembro 

304.095 quilos de figos existentes nos seus armazéns dos quais desejava exportar 2/3, ou seja, 202.730 

quilos, ficando à disposição do governo 1/3, ou seja, 101.360 quilos, ao preço de $10 o quilo. Também 

José Luís Duarte Marreiros, da freguesia de Odiáxere, desejava exportar 2/3 (8.000 quilos), dos 12.000 

quilos manifestado, deixando igualmente á disposição do governo 4.000 quilos. Ambos solicitavam 

autorizações para exportar (ADF. Fundo Governo Civil, Registo de Correspondência Recebida pelo 

Governo Civil, 1918, Mç2/Cx761, «Requerimento ao Excelentíssimo Senhor Director Geral do Comércio 

Externo, Lagos, 20 de Dezembro de 1918»). Entretanto, pelo decreto n.º 4.909, de 23/10/1918, os 

detentores de figo e de alfarroba que possuíssem estes produtos em quantidade superior a 50 quilos eram 

obrigados a manifestá-los em separado até 5 de Novembro de 1918. 
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eram as classes mais beneficiadas após as classes comerciaes, que nestes tempos de 

grandes necessidades tem auferido lucros fora do comum nas suas transações»
518

. 

 

 

4. Os cereais e o pão 

Bases da alimentação do país, estes produtos foram os que mais reclamaram a 

atenção dos poderes central e provincial, que mais medidas legislativas tiveram e que 

mais conflitos sociais desencadearam. 

Durante o Antigo Regime a vida social era ritmada pela produção de cereais. 

Existia implicitamente uma forma de contrato social entre o soberano e o povo: este 

pagava os impostos, aquele assegurava o abastecimento em cereais.  Eram fonte de 

rendimento para o estado, para a Igreja e para os grandes comerciantes. A esmagadora 

maioria da população tinha como base da sua alimentação os cereais, fossem eles de 

melhor ou de pior qualidade. 

 Dependente como estava das alterações climáticas, frequentemente surgiam 

crises de subsistência, imediatamente acompanhadas da subida dos preços, da fome e, 

consequentemente de revoltas mais ou menos violentas. Então, «as autoridades podiam  

tomar a iniciativa de reforçar a perseguição aos açambarcadores, de requisitar e de 

fixar os preços»
519

. 

 Aquando da promulgação da liberdade do comércio de cereais em 1763-64 – 

num contexto de dificuldades de colheitas - e, principalmente, em 1775, governo de 

Turgot, «guerra das Farinhas», eclodiram em França, grandes revoltas sociais.  

 E foi igualmente num contexto de maus anos agrícolas e de subida dos preços 

dos cereais que eclodirá a Revolução Francesa de 1789. Esta «não fez senão confirmar, 

dessacralizada e laicizada, o empenhamento solene do Estado em garantir o direito à 

existência. É muito provável, apesar da virtuosa tentação de nivelar por baixo, que a 

Revolução jacobina tivesse proposto um „pão da igualdade‟ branco antes de pesado e 

escuro (ainda assim patriótico), se as condições económicas o tivessem permitido»
520

. 

 Na Rússia czarista, os motins que eclodiram em 1917, estiveram relacionados, 

não apenas com os desastres da guerra, mas também com «uma crise de subsistência 

                                                 

518
 “Subsistências”, O Algarve, n.º 480, 03/06/1917, p. 1. 

519
 KAPLAN, Steven L., “Le pain, le peuple et le roi”, L‟Histoire, n.º 271, Décembre 2002, p. 66. 

520
 KAPLAN, Steven L., “Le pain, le peuple et le roi”, L‟Histoire, n.º 271, Décembre 2002, p. 68. 



Capítulo III – A Falta de Subsistências 

 

150 

 

 

que abalou as grandes cidades do interior do país. O czar Nicolas II precipita a 

desintegração do seu próprio poder no fim do mês de Fevereiro de 1917 quando 

ordenou às suas tropas da guarnição para abrirem fogo sobre a população civil para 

terminar com os motins da fome»
521

. 

 Impor-se-á a dualidade de poderes: governos provisórios e sovietes. Estes 

últimos ocuparam-se de «questões tão variadas como a distribuição dos géneros, a 

justiça militar ou a viabilidade das posições na frente»
522

. Estes e outros assuntos 

prementes explicam o triunfo bolchevique em Novembro de 1917. 

 A própria formação social portuguesa conheceria durante a sua multissecular 

existência momentos de profundas tensões sociais quando confrontada com o espectro 

da falta de pão. 

O pão tradicional continuará até aos nossos dias, mas a mecanização, a moagem 

industrial ganhará progressivamente cada vez maior peso no tecido económico 

português. A problemática frumentária em Portugal assumirá uma questão fulcral no 

próprio desenvolvimento do país. 

Eram os produtos vitais para a alimentação das populações, sobre os quais 

incidiu a mais apertada vigilância e maior número de medidas. Aparentemente sem 

resultado. 

O Algarve era uma região que não produzia cereais panificáveis que chegassem 

para o abastecimento da sua população, vendo-se sempre na contingência de recorrer a 

importações
523

. O contexto em que se iria viver com o deflagrar da guerra agravaria o 

seu abastecimento. 

Em Fevereiro de 1915 noticiava-se já a escassez dos trigos nacionais e as 

dificuldades na importação dos trigos exóticos com preços elevados fazia recear a falta 

                                                 

521
 SMITH, Leonard V., “Le tour d‟Europe des mutineries”, Dossier Déserteurs, Mutinés et Embusqués, 

in L‟Histoire, n.º 325, Novembre 2007, p. 49. 
522

 SMITH, Leonard V., “Le tour d‟Europe des mutineries”, Dossier Déserteurs, Mutinés et Embusqués, 

in L‟Histoire, n.º 325, Novembre 2007, p. 50. 
523

 Para fazer face à crónica escassez de cereais, o país teve que recorrer à importação dos exóticos que 

lhe levavam precioso ouro (valores em toneladas): 

Anos Milho Trigo 

1911 10.620 - 

1912 24.177 64.828 

1916 
11.244 

(640 c) 

184.182 

(17.293 c) 

1917 17.598 - 

Fontes: CARQUEJA, Bento, O 

Futuro de Portugal, pp. 73, 148 e 

280. 
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de farinhas no Algarve
524

. O trigo no Algarve estava já a 1$20 e 1$50. Havia pouco para 

consumo e muito menos para venda
525

. Tudo estava a preços altíssimos: aves, amêijoa, 

açúcar, ovos, farinha, legumes, manteiga, massas, arroz, bacalhau, azeite e toucinho
526

. 

 Praticamente por toda a província se começava a deteriorar o fornecimento de 

produtos, designadamente de farinha. O administrador do concelho de Lagoa fazia 

referência ao «embaraço» no trânsito de vagões de trigo comprado em Beja, enquanto o 

comerciante de Messines José Cândido Guerreiro expunha a gravidade dos 

acontecimentos que por falta de farinha podiam deflagrar naquela localidade, atribuindo 

a culpa à Comissão de Subsistências do distrito de Beja que se opunha à saída do 

género
527

. 

 O médico, Joaquim da Ponte, enviou ao Governo uma reclamação dos habitantes 

de Lagoa pedindo para ser autorizado o transporte de trigo e farinhas que estavam 

compradas por indivíduos daquela vila em Beja e em outras localidades produtoras de 

artigos tão essenciais
528

. 

 Entre finais de Outubro de 1915 e Março de 1916 a Fábrica de Moagem de Faro 

apenas terá funcionado intermitentemente, em consequência da falta de trigo que se 

fazia sentir praticamente em toda a província
529

. 

Em Julho de 1916, faltava o pão no Algarve, embora não faltassem cereais e 

existirem muitos moinhos, muitas azenhas e fábricas de moagem. 

O jornal Primeiro de Janeiro, em finais de 1916 fazia um balanço crítico do ano 

sobre a crise das subsistências, a especulação e o açambarcamento. Constava que 

proliferavam as fortunas à sombra destas práticas que atingiam todos os grupos sociais, 

embora com maior impacto negativo nas classes trabalhadoras, os preços subiam 

constantemente, mas exportava-se para Espanha. O governo e as autoridades 

administrativas eram impotentes para resolver a questão, senão mesmo coniventes. O 

povo continuava a viver na miséria
530

. 

 

                                                 

524
 O Sul, n.º 147, 07/02/1915. 

525
 O Sul, n.º 173, 08/08/1915. 

526
 “O ano da fome”, O Sul, n.º 174, 19/08/1915. 

527
 ADF. Livro de Registo de Correspondência Expedida pelo Governador Civil, 1912-1918, Ofícios ao 

Secretário Geral do Ministério do Fomento, n.º 285, de 4/12/1915 e n.º 301, de 30/12/1915. 
528

 O Algarve, n.º 408, 09/01/1916, p. 2. 
529

 ADF. Inventário do Governo Civil, Livros Copiadores de Telegramas do Governo Civil, 1915-1918 

(138A), «Telegrama ao Exmo. Ministro do Fomento, Lisboa», de 8 de Janeiro de 1916 e «Telegrama ao 

Governador Civil de Beja», de 24 de Março de 1918. 
530

 “As subsistências”, Primeiro de Janeiro, artigo reproduzido no O Heraldo, n.º 360, 17/12/1916. 
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4.1. Alentejo: o celeiro do Algarve 

 Como já podemos constatar, o Alentejo
531

 era o grande celeiro do Algarve, 

sendo frequente o seu envio à consignação, quer do Governador Civil
532

, quer de 

administradores de concelho (Quadro n.º 58). 

 Se considerarmos que o Algarve era uma região de diminuta produção de 

cereais, consequência da qualidade dos seus terrenos e do seu clima, e com uma 

produtividade – mercê do seu vetusto parque «industrial» de produção de farinha -, 

extremamente reduzida, compreendemos como estava altamente dependente do «celeiro 

de Portugal». 

 

Quadro n.º 58 

Pedidos à Consignação do Administrador do  

Concelho de Loulé - Humberto Pacheco 

Produtos Quantidades 
Estações de 

embarque 

Farinha (kgs) 

“ 

“ 

“ 

“ 

43 000 

21 775 

9 900 

4 500 

9 975 

Castro Verde 

Garvão 

Beja 

Ervidel 

Amoreiras 

Farinha 

“ 

“ 

20 000 

10 000 

11 250 

Beja 

Santa Vitória 

Tavira 

Trigo (lt) 

“ 

Farinha 

8 000 

3 000 

10 000 

Odemira 

“ 

Ervidel 

Trigo (kgs) 

Centeio 

Farinha 

10 000 

10 000 

52 000 

Torre Vâ 

“ 

Beja 

                                                 

531
 Constatava o Governador Civil em 28 de Maio de 1917, que «Desde dia 23 tenho rogado licença 

carregar de varios pontos Alentejo para este distrito 40 vagons farinha e trigo. Até hoje não me consta 

caminho ferro ter transportado um unico recebendo queixas de todos requesitantes a este respeito, 

sendo-me comunicado por administradores Silves e Lagoa indicios alteração grave ordem publica que a 

ser alterada a responsabilidade será da falta cumprimento das ordens V. Ex.ª pela direcção caminho 

ferro» (ADF. Inventário do Governo Civil, Livros Copiadores de Telegramas do Governo Civil, 1915-

1918 (138A), «Telegramas aos Ministros do Trabalho e do Interior, Lisboa», de 28 de Maio de 1917).  
532

 «Exmo. Sr. Delegado do Ministério das Subsistências na Província do Alemtejo. Evora. Para socorrer 

ás necessidades dos districto a meu cargo, tenho precisão de 2 vagons de farinha, que rogo a V. Ex.ª se 

digne ordenar me sejam enviados á minha consignação, para a estação de Faro. 

 Logo que lhe seja possivel, V. Ex.ª me indicará a importancia precisa para mandar fazer o 

pagamento» ADF. Inventário do Governo Civil. Livros Copiadores de Correspondência do Governo 

Civil, 1917-1918 (398), «Ofício ao Exmo. Sr. Delegado do Ministério das Subsistências na Província do 

Alemtejo», 2.º Secção, n.º 197, 25 de Abril de 1918. 
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Trigo 

“ 

“ 

“ 

Farinha 

12 000 

40 000 

24 000 

3 200 

20 000 

Odemira 

Quintos 

Figueirinha 

Sabóia 

St. Vitória Ervidel 

Farinha (kgs) 

“ 

“ 

“ 

“ 

“ 

24 000 

19 800 

48 000 

48 000 

50 000 

50 000 

Ourique 

Aljustrel/C. Verde 

Garvão 

Beja 

Santa 

Vitória/Ervidel 

Casével 
Fonte: AHML. Administrador do Concelho de Loulé. Copiadores de 

Correspondência Expedida, «Ofícios ao Exmo. Governador Civil de 

Faro», n.º 1009, de 26/5/1917, n.º 1057, de 2/6/1917 e n.º 1100, de 

8/6/1917, Lv058 (1917), n.º 1931, de 22/8/1917. ADF. Inventário do 

Governo Civil – Maços. Correspondência Recebida pelo Governo 

Civil, 1917, Mç1/cx121, «Telegrama do Administrador do Concelho 

de Loulé ao Gov. Civil», Loulé, 24/8/1917. 

 

 Muitos foram os comerciantes que solicitaram autorização para o transporte de 

cereais para o Algarve, vindos daquela província (Quadro n.º 59), que tantas vezes 

impôs restrições à sua saída
533

. 

 

Quadro n.º 59 

Requerimentos para o transporte de cereais 

Requerente Produto Quantidade Origem e destino 
José Vaz Montes Palma Trigo 36.000 litros Beja para Olhão 

Francisco Guerreiro Pereira 

Alexandre Gonçalves Gosma 

“ 

“ 

(havia falta 

absoluta) 

- 

- 

Para Loulé 

“ 

Manuel Rodrigues Mealha 

Manuel Francisco Coelho 

Farinha 

“ 

11.000 litros 

22.500 litros 

de Ourique 

“ 

José Guerreiro Mealha 

 

Manuel de Sousa Rosal 

José António Gonçalves 

José Maria Teixeira Júnior 

Farinha em 

rama 

“ 

“ 

“ 

 

de Beja para Loulé 

 

“ 

“ 

de Beja para Albufeira 

José da Costa Assunção “ 40.000 litros de Beja e Ervidel para 

                                                 

533
 Escrevia, preocupado, em 16 de Agosto 1917, o Governador Civil à Administração dos 

Abastecimentos, que tinha sido «pedida 9 Julho passado autorisação saida 1 vagom Machados linha 

ferrea Moura ainda não veio e consta que querem assaltar logar ermo onde está sito armazem, estando 

já paga farinha o que representaria grande prejuizo» (ADF. Inventário do Governo Civil, Livros 

Copiadores de Telegramas do Governo Civil, 1915-1918 (138A), «Telegrama à Administração dos 

Abastecimentos, Lisboa», de 16 de Agosto de 1917). E, em 31 de Agosto, tendo o Dr. Virgílio Inglês e 

Jaime Barrot comprado palha em Casével, o «povo não deixa sair» (ADF. Inventário do Governo Civil, 

Livros Copiadores de Telegramas do Governo Civil, 1915-1918 (138A), «Telegramas ao Governador 

Civil de Beja», de 31 de Agosto de 1917). 
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Loulé 

Joaquim Flecha Colin 

(de Beja) 
Trigo 22.400 litros de Beja para V.R.S.A. 

Francisco Guerreiro Pereira 
Farinha em 

rama 
 de Beja para Loulé 

Manuel Costa “ - “ 

José Belchior Pereira 

(de Mértola) 
“ 36.000 litros de Beja para Faro 

Inácio Mendes Rosa 

José Martins 

José Pereira 

(Beja) 

Francisco de Barros Morais 

(Faro) 

António Martins Farrajota 

Alexandre Gonçalves Gosma 

Manuel Piedade Ralheta 

Joaquim da Costa Carvalho 

Manuel de Sousa Eusébio 

José de Sousa Vida Errada 

Alexandre Gonçalves Gosma 

José Pacheco Mealha 

Francisco Ricardo Barbosa 

Manuel da Costa Júnior 

Manuel Ojeda Martins, Lda. 

(Portimão) 

João da Silva Trindade 

Manuel Mendes Tengarrinha 

Comissão de Abastecimento de 

Alportel 

Inácio Mendes Rosa 

(Loulé) 

Francisco Ricardo Barbosa 

José Miguel Afonso 

Farrajota e Gosma 

João Barbosa 

(administ. do conc. de Faro) 

José Marin Teixeira Júnior 

Manuel Ojeda Martins, Lda. 

Comissão de Abastecimento de Faro 

 

“ 

Francisco Martins de Oliveira 

 

 

Francisca Correia Marreiros 

 

Comissão de Abastecimento de Lagoa 

“ 

António Pedro Ramos 

Farinha 

“ 

“ 

 

“ 

 

“ 

“ 

“ 

“ 

Farinha/cevada 

Trigo 

Farinha 

“ 

“ 

Farinha/centeio 

Farinha 

 

Farinha 

“ 

“ 

Cereais 

 

Farinhas 

“ 

“ 

Grão-de-bico 

 

Farinha 

“ 

Farinha em 

rama 

“ 

Trigo/milho 

(para consumo 

próprio) 

Trigo/milho 

(para consumo 

próprio) 

Trigo/aveia 

Trigo/cevada 

Cevada 

 

 

 

1 vagão 

15.000 kg 

 

 

 

 

19.000/6.000 litros 

1.200 litros 

 

 

20.000 kg 

34.000 kg/5.000 litros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.000 kg 

 

40.000 kg 

420 litros/40 litros 

 

 

190 l/100 l 

 

 

16.900 kg/24.000 kg 

19.200 l/7.200 l 

9.600 l 

de Beja para o conc. de 

Loulé 

“ 

dos Machados para Faro 

 

de Mértola para Faro 

Para Loulé 

“ 

“ 

“ 

Para Loulé 

Para Loulé 

de Évora e Beja para Loulé 

“ 

de Beja para Loulé 

“ 

de Beja para o conc. de 

Loulé 

de Beja para o conc. de 

Alportel 

de Aljustrel para Loulé 

 

do dist. de Beja para Loulé 

“ 

“ 

Para abastecimento da 

cidade de Faro 

Para Albufeira 

Para Portimão 

de Ourique para Faro 

 

de Serpa para Faro 

de Messines para Faro 

 

 

de Vila do Bispo para Faro 

 

de Castro Verde para 

Estômbar 

de S. Marcos para Estômbar 

de Castro Verde para 

Messines 

Fonte: ADF. Livro de Registo de Correspondência Expedida pelo Governador Civil, 1912-1918, 

«Ofícios ao Presidente da Comissão de Distribuição de Cereais. Ministério do Trabalho», de 12/9/1917 a 

7/11/1917. 

Notas: Outras requisições: o governador Civil conseguira obter em Garvão 18.300 quilos de farinha, 

produto que estavam previstos para chegar a Faro dentro de um ou dois dias (O Algarve, n.º 494, 9/9/17, 

p. 3). A 2 de Novembro de 1918, o Governador Civil de Faro requisitava ao Governador Civil de Beja, 

mais 20 toneladas de farinha (ADF. Livro de Registo de Correspondência Expedida pelo Governador 

Civil, 1912-1918, «Ofícios ao Governador Civil de Beja», n.º 191, de 2/11/1917, n.º 223, de 7/12/1917 e 

n.º 10, de 22/1/1918 e «Ofício à Direcção dos Serviços das Subsistências Públicas. Ministério do 

Trabalho», n.º 21, de 28/1/1918). 
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 O Algarve importou cereais de Lisboa, essencialmente exóticos, mas também de 

Espanha, de Marrocos
534

 e de Gibraltar
535

. 

 

 

4.2. O «pão político» 

 Este esteve em vigor entre 1916 e 1923. 

 O rompimento das hostilidades provocou um aumento do preço do trigo exótico, 

a um custo superior ao do trigo nacional. Em consequência, este último praticamente 

desapareceu dos circuitos comerciais. Para obstar à falta de trigo, o governo autorizou a 

importação de trigo exótico, até determinada quantidade, reduzindo a um quase valor 

simbólico, os direitos de importação. 

 Como a moagem continuasse a lamentar-se de prejuízos com a importação, o 

Estado, tornar-se-ia o importador e o abastecedor das fábricas, impondo-lhes preços que 

não resultassem em aumento do preço do pão. Oliveira Salazar resumia lapidarmente a 

situação: «O Estado, intermediário forçado entre o produtor e a fábrica de moagem, 

cedia a esta pelo preço de compra o trigo nacional adquirido e pelo preço de custo o 

trigo exótico importado»
536

. 

 Estando assegurada a venda do trigo nacional, ou quando a produção era 

insuficiente – e era quase sempre -, o governo autorizava a importação de trigo exótico 

para assegurar o consumo
537

. 

 Os moageiros, adquirindo o trigo mais caro, desforravam-se no diagrama das 

farinhas « produzindo uma quantidade de farinha de primeira muito superior à prevista 

na lei para a fixação do preço das farinhas e, consequentemente, do pão»
538

. Também 

                                                 

534
 MENEZES, Ludovico, “Subsistências. Vida cara na província”, A Lucta, 15/1/1918, p. 12. 

535
 Em 24 de Agosto de 1917, o Governo Civil autorizava ao administrador de Olhão a compra de 30 

sacas de farinha fina vinda de Gibraltar para ser entregue em Loulé (ADF. Inventário do Governo Civil, 

Livros Copiadores de Telegramas do Governo Civil, 1915-1918 (138A), «Telegrama ao administrador do 

concelho de Olhão», de 23 de Agosto de 1917); AHMO. Administrador do Concelho, Correspondência 

Expedida (Copiadores), «Ofício ao Exmo. Senhor Ministro das Subsistencias, Lisboa”, Olhão, 

13/05/1918, SR:A/A.2.76, 1917 – Diferentes Autoridades n.º 2; AHMO. Câmara Municipal de Olhão, 

Correspondência Expedida (Copiadores), «Ofício da Câmara Municipal de Olhão ao Exmo. Sr. Director 

Geral das Subsistências, Lisboa», Olhão, 06/05/1918. SR:C/A.4.26 (1918-1919) e AHMO. Câmara 

Municipal de Olhão, Correspondência Expedida (Copiadores), «Ofício do Presidente da Câmara de 

Olhão ao Exmo. Sr. Governador Civil do Districto de Faro», n.º 288, Olhão, 19/07/1918. SR:C/A.4.26 

(1918-1919). 
536

 SALAZAR, “A questão cerealífera. O Trigo (1916), ...”, p. 66. 
537

 A Capital, 07/07/1916. 
538

 A Capital, de 10/09/1916 
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os lavradores tinham interesse na importação de trigo mais caro, visto que ganhavam 

com a diferença de preço entre aquele e o trigo nacional. O preço final do trigo seria o 

intermédio de um e outro, consequentemente, mais caro
539

. Prejudicado, obviamente, 

era o consumidor
540

. 

 Daqui resultaria desde o início das hostilidades um dilúvio de legislação sobre 

comércio de cereais, regulação de fabrico, de tipos e preço do pão. Resultado: «E 

quanto mais apertadas foram as regulamentações e maior o número das imposições 

legais, mais a fraude alastrou e contaminou tudo e a todos, frustrando os melhores 

intentos»
541

. 

 O chamado «pão político» era o das tabelas oficiais, as quais raramente foram 

cumpridas, resultando que o seu preço nunca deixaria de subir. 

À sombra desta política fizeram-se grandes fortunas. Seria sob o signo do «pão 

político» que o sector das moagens conheceu uma vasta concentração de capitais
542

. 

 

 

4.2.1. O peso, os tipos e a qualidade do pão 

 Às populações algarvias não bastavam faltaram os géneros. Outros problemas 

assombraram o seu quotidiano. Um deles foi a frequente falta de peso legal do pão por 

parte de alguns padeiros
543

, transgressão punida, por exemplo, ao abrigo do art.º 66 do 

decreto n. 3.216, de 28 de Junho de 1917, com o encerramento das padarias durante um 

período que podia ir desde três a trinta dias. 

 Uma das polémicas que também envenenou a relação entre os consumidores e as 

entidades responsáveis (governo, administrações concelhias) prendeu-se com os tipos 

de pão
544

, uma das formas de travar a subida do preço do pão. As designações foram 

                                                 

539
 TELO, António, «A Economia da República», in MEDINA, João (dir.), História de Portugal , vol. XI, 

Amadora, Ediclube, 2004 p. 243. 
540

 “O trigo nacional”, O Arauto dos Interesses Algarvios, n.º 23, 24/12/1914, p. 1. 
541

 SALAZAR, “A questão cerealífera. O Trigo (1916), ...”, p. 66. 
542

 MEDEIROS, Fernando, A Sociedade e a Economia Portuguesas na Origem do Salazarismo, A Regra 

do Jogo, «Biblioteca da História», Lisboa, 1976, p. 102. 
543

 ADF. Fundo Governo Civil, Registo de Correspondência Recebida pelo Governo Civil, 1918 

(Mç2/Cx761), «Ofício do Presidente da Comissão Administrativa de Faro», n.º 401, de 6 de Novembro de 

1918. 
544

 Determinaria o governo que, a partir de 25 de Fevereiro de 1917, apenas para Lisboa e para o Porto, o 

pão fabricado com metade de trigo e metade de milho, seria vendido nas padarias e nos domicílios, 

respectivamente, de 9 e 10 centavos o quilo e de 4,5 e 5 centavos, 500 gramas. O pão destinado aos 

doentes seria fabricado e fornecido pela Manutenção Militar e vendido nas farmácias e nas esquadras de 

polícia, ao preço de 40 centavos por quilo, mediante receita médica. 
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diferentes, mas podemos resumi-las em duas: pão de tipo único, ou de mistura. A União 

Operária Nacional sempre se manifestaria favorável a um único tipo de pão
545

. O pão de 

2.ª nunca era fabricado em quantidade suficiente, esgotava-se rapidamente, obrigando à 

compra do de 1.ª, evidentemente mais caro. 

 Escassos dias após o deflagrar da guerra, em Tavira, comentava-se que a 

qualidade do pão era das piores do Algarve, fabricado de massas apenas enxuta no 

forno. Aos queixosos, os padeiros retorquiam que o povo somente queria pão cru e que 

se o coziam não o compravam. Frequentemente encontrava-se no pão partículas de 

massa podre, que «não só se denunciam á vista, com também ao olfacto e ao paladar». 

Tal situação ocorria, visto que «certos padeiros costumam utilisar o pão retardado que 

deixam de vender, fazendo dele novo pão, que vendem como fresco». Ou seja, os 

padeiros iam «acumulando o pão que dia a dia lhes resta da venda e em certa altura 

desfazem-no em agua e adicionam-lhe farinhas, amassando depois a mistura»
546

. 

Contudo, decorridos três anos, o pão tavirense parece ter melhorado, visto que de 

Olhão, onde o pão era de má qualidade e caro, muitos habitantes ocorriam àquele cidade 

a adquiri-lo
547

. 

 Em princípios de Março de 1915, era alarmante em todo o distrito, mas 

principalmente no concelho de Faro, a falta de farinhas, designadamente de segunda 

qualidade. De facto, a documentação acerca deste concelho, assim como para outros do 

Algarve, debruçam-se extensamente sobre a questão dos problemas da fabricação do 

pão de mistura. Este imbróglio entroncava no próprio preço do pão, no qual estavam 

interessados os padeiros, os vendedores de farinha e, obviamente, o consumidor
548

. 

 Num extenso documento remetido ao Ministério do Trabalho, em 4 de Janeiro 

de 1917, o governador civil do distrito, Joaquim da Ponte, elaborou uma análise 
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minuciosa do estado da província quanto a subsistências. O pão de 1.ª qualidade não 

correspondia ao tipo que o decreto n.º 2.691, de 25 de Outubro de 1916, estipulara. E o 

pão de uso comum ou de 2.ª qualidade era frequentemente «avariado» porque era 

fabricado com farinhas ordinárias. Os preços eram respectivamente de $32 e $14 ou $16 

centavos, fixados de comum acordo entre os padeiros, não tendo as Câmaras ainda dado 

execução ao disposto no § 5.º
549

 do artigo 10.º, daquele decreto. Justificava-se o 

Governador Civil que não havia desleixo da autoridade, visto que logo que foram 

publicados os decretos de regulamentação da fabricação e venda de farinhas e pão, 

conferenciara com os padeiros de Faro e mandara auscultar os das localidades mais 

distantes. Todos adiantaram uma única dificuldade: a falta de farinha de qualidade e 

preços estabelecidos. No distrito de Faro havia apenas uma fábrica matriculada, 

localizada em Tavira, mas que somente fornecia aos padeiros desta última cidade, e não 

voltaria a laborar porque estava entregue ao tribunal comercial. Deste modo os padeiros 

algarvios forneciam-se de Lisboa e do Alentejo. De Lisboa, que fornecia os padeiros de 

Faro, eram importadas farinhas ordinárias e caras e nem sempre nas quantidades 

indispensáveis para o consumo. E, precisava Governador Civil, no dia 3 de Janeiro de 

1917 tinha faltado o pão e que no dia seguinte estava o «consumidor reduzido a 50% do 

normal». Do Alentejo era a crónica falta, visto que as autoridades daquela província 

proibiam a saída dos trigos ou farinhas «chamando o povo a impedir a saída daqueles 

géneros». Em resumo, a falta de farinha e a sua má qualidade tornava impossível o 

fabrico de pão aceitável e a sua venda pelos preços da tabela
550

. 

 Perante a permanente falta de trigo e de farinha algumas comissões de 

abastecimento locais tinham solicitado a adopção de um novo tipo de pão à base de 

farinha de trigo e de um outro produto que o Algarve possuía em relativa quantidade: a 

fava
551

. 

 Eis um tempo de dificuldades, mas também favorável a todo o tipo de negócios, 

ou, se quisermos, de negociatas. Um dos alvos das populações foram os padeiros que 

aproveitaram a conjuntura de rarefacção e altista para angariarem um bom pecúlio, 
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frequentemente, à custa de um produto mal cozido, com misturas impróprias, muitas 

vezes intragável, afectando a saúde e a bolsa do consumidor. As queixas foram em 

catadupa. 

 Em pães fabricados em Faro tinham sido encontradas «grainhas e farelos 

d‟alfarroba, que indicavam o pouco escrúpulo com que o padeiro observava a farinha 

que o serviam»
552

. A péssima qualidade das farinhas seria a responsável pelas «afecções 

intestinais, solturas com evacuações sanguíneas» que se registara em Faro. 

Aconselhava-se por isso a utilização de pão pequeno que melhor cozido ficava
553

. 

Relacionado com aquele aspecto entroncava o açambarcamento e a especulação 

por parte dos padeiros. Nos princípios de Abril de 1918, comentava-se que o pão de um 

dia para o outro aumentava 4 centavos em quilo em certas padarias «cujos 

proprietarios, ao passo que assim procedem por falta de farinha, dizem, vão vendendo 

no proprio Alemtejo d‟onde as não tinham levantado»
554

. 

 Denunciava-se as práticas fraudulentas das padarias que «quasi periodicamente, 

alegando falta de farinha, encerram a sua laboração, mas, dias depois, sem que se 

saiba donde lhes veio a materia prima voltam a vender o pão com $04 e $05 a mais o 

quilo sem ninguem lhes ir á mão»
555

. 

 Carlos Ney Ferreira, presidente da comissão administrativa farense, a 4 de 

Outubro de 1918, voltaria a fustigar a má qualidade do pão, a falsificação do seu tipo, os 

padeiros que aumentavam «demasiadamente a percentagem das semeas e ainda de 

outras substancias alheias á panificação» e a sua ganância pelo lucro, desrespeitando 

«todos os principios de higiene alimentar e os interesses do consumidor tão dignos de 

atenção e respeito na actual crise alimentar que atravessamos»
556

. 

 Embora houvesse géneros noutras localidades, as dificuldades de circulação, a 

sujeição às tabelas, as multas e a fiscalização eram a causa de «estarem mais escondidos 

os artigos procurados». Em Julho de 1916, afirmava-se que «O povo acumula-se às 
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portas das padarias n‟uma ânsia de lhe ser fornecido pão e uma grande parte dos 

esfomeados compradores teem de recolher a suas casas sem o levar para si e para as 

suas famílias»
557

. 

 E, em Faro, dois anos decorridos a situação não melhorara, vendo-se «grupos de 

gente esfomeada de padaria em padaria, pedindo que lhe vendam um pão, como pobres 

de porta, apezar de cada um trazer o dinheiro suficiente para o comprar!»
558

. 

 O anarquista Neves Anacleto descreve-nos uma dessas intermináveis, 

desesperantes e tumultuosas «bichas»
559

 que enxameariam então todo o Algarve. Após 

ter ficado restabelecido da pneumónica, embora sem precisar a data, voltara a Faro e 

hospedara-se numa pensão no Largo da Madalena. Decorridos oito dias a «proprietária 

da pensão, uma senhora de idade avançada, me declarou, pelas onze horas, que nesse 

dia não comeríamos pão, pois que à porta da padaria havia uma tão grande multidão 

que era impossível chegar até lá. Em face do que a senhora dizia, resolvi ir tentar obter 

pão». Como havia uma padaria no Largo do Carmo para lá se dirigiu. Contudo, assim 

que passou pela igreja de S. Pedro os seus olhos avistaram uma «enorme multidão que 

coalhava quase todo o largo, estendendo-se da porta da padaria até ao poço que no 

mesmo largo existia». Se fora difícil entrar na padaria, mais problemático era dela sair. 

Entretanto, o comissário da polícia, major Encarnação, desceu do seu «balcão» e na rua 

esbofeteou alguns populares, entre eles, mulheres. Ao interpelar Neves Anacleto de 

maneira pouco polida, este zurziu o comissário com um bordão de marmeleiro no qual 

se apoiava por ainda se encontrar debilitado. Respaldado pela multidão conseguiria 

fugir, com dois pães dados pelo padeiro. Como o comissário era considerado uma 

«besta» pelo próprio governador civil, o general Ney Ferreira, Neves Anacleto, não 

seria importunado pela polícia
560

. Os ânimos andavam, de facto, à solta. 

 No final da conflagração, em 1918, a qualidade do pão era semelhante ao 

fabricado quatro anos antes. O fabrico deste, embora se diferenciasse de padaria para 

padaria, «algumas das quaes, apresentam o pão á venda não só de má aparencia como 

pessimamente manipulado e cosido pelo que já a alguns tem sido retirado o 

fornecimento de farinhas». Este cenário era injustificável quer pela falta de «aptidão 

profissional do pessoal empregado» quer pelo «pouco escrupulo e ganancia dos 
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proprietarios das padarias, que tudo antepõem no auferimento de lucros, despresando 

todos os principios de higiene alimentar e os interesses do consumidor tão dignos de 

atenção e respeito ao actua actual crise alimentar que atravessamos». Para tentar 

resolver esta questão, Carlos Ney Ferreira, propunha ao Governador Civil a mobilização 

por parte do celeiro municipal de uma padaria para que o pão pudesse servir de tipo e 

padrão ao fabricado pelas outras padarias
561

. 

 A Câmara de Portimão, em Maio de 1918, mobilizaria três das padarias para 

fabricar pão e vendê-lo ao preço de $32 centavos/quilo. E, em 14 de mesmo mês, o pão 

não fora vendido, visto que os padeiros «disputavam à administração municipal o preço 

das farinhas», ou seja, descodificando, desejavam que estas fossem mais baratas
562

. 

 

 

4.3. A Geografia da Fome 

 Com mais ou menos intensidade todos os concelhos algarvios foram 

atormentados pela escassez de cereais panificáveis, géneros essenciais ao quotidiano das 

populações. É possível traçar o dia-a-dia daquela escassez e de todas as implicações 

relacionadas com o comércio dos cereais, desde a sua aquisição, transporte,  distribuição 

e comercialização. 

 Entre 1915 e 1918, expressões como: é «absoluta a falta de farinha e de trigo» 

são recorrentes por toda a província. 

 Embora nos concelhos de Alcoutim, Monchique, Aljezur e Albufeira os ecos da 

escassez de subsistências não sejam muito intensos, temos conhecimento que em 

determinadas alturas destes anos, os cereais e o pão foram em quantidades insuficientes 

e que as suas populações se agitaram. 

 Em Vila Real de Santo António, mercê da sua localização geográfica, muitos 

foram os produtos que eram exportados ou contrabandeados para Espanha
563

. Foi uma 

das localidades que pela sua importância industrial as referências à falta de cereais 

foram constantes. Em meados de Junho de 1916, neste concelho havia grande falta de 
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farinha e acenava-se com possível motim, pelo que o seu administrador solicitava ao 

Governador Civil de Beja o envio daquele produto que havia em Mértola
564

. 

 Os meses de Março a Maio de 1918 foram críticos pela falta de farinha
565

. Em 

meados de Junho
566

 constatava-se que havia pão apenas para dez dias, precisamente na 

época em que a indústria de conservas estava em plena laboração
567

, pelo que se rogava 

ao governador civil, que adquirisse farinha no Alentejo, prescindindo de qualquer 

auxílio do Estado, à excepção das famosas guias 

de trânsito
568

. 

 No concelho de Tavira, a freguesia de 

Santa Catarina da Fonte do Bispo, em 1915, 

atravessava graves dificuldades. Assoberbavam-

na problemas financeiros, a falta de trabalho e a 

falta de cereais. Para resolver estes dilemas a 

Junta de Paróquia daquela pequena localidade 

incentivou a cultura do trigo nos baldios 

comuns
569

. 

Na Câmara dos Deputados, em Abril de 

1916, Aresta Branco, depois de criticar o 

Governo pela falta de providências para debelar 
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a fome que varria o país, afirmava que a fábrica de Tavira estava sem trigo para laborar 

e, matriculada havia anos, queixava-se que lhe tendo sido distribuída certa quantidade 

no «papel», não a recebera. Do Algarve, chegavam-lhe informações de que no prazo de 

oito dias não haveria pão, porque não havia farinha, nem trigo. De toda a província, de 

Tavira ao Guadiana, Vila Real de Santo António e Alcoutim, o povo não tinha pão e 

não tinha trabalho
570

. 

 O milho teimava em escassear neste concelho, apesar de no último arrolamento, 

haver em quantidade suficiente para o seu abastecimento, embora não aparecesse no 

mercado para venda. O semanário a Província do Algarve, interrogava-se porque não se 

obrigava a colocar em venda o milho arrolado. Para este jornal unionista, a «paz podre» 

em que se vivia, apenas favorecia os açambarcadores, mas prejudicava as classes pobres 

que tinham neste género uma das bases da sua dieta. Implicitamente, como era apanágio 

deste periódico, o culpado era o governo democrático
571

. E, escassos dias depois, mais 

precisamente a 3 de Maio, havia «mulheres do campo bastante apoquentadas por não 

encontrarem farinha á venda em nenhum estabelecimento»
572

. 

 Cerca de Outubro de 1918 faltava o pão
573

, mas, também a carne, «carissima, 

ruim e pouca», o leite, caro e mal medido, os ovos, os legumes, o azeite, o toucinho, o 

arroz, as batatas e o peixe, «vendido por um preço esmagador»
574

. 

 Durante o ano de 1915, agora em Olhão, deparamos com algumas notícias que 

nos dão conta da falta de farinha neste concelho
575

, o encarecimento dos géneros de 

primeira necessidade e que o pão era ruim e caríssimo. A agravar a situação o ano 

cerealífero tinha sido «deficientissimo»
576

. 

Em Agosto, os importadores de Olhão queixavam-se que as fábricas de Lisboa 

não lhes forneciam farinha, alegando terem as fábricas paralisadas. O vereador da 

edilidade olhanense, Joaquim dos Santos Pité, propunha ao Governador Civil que 

intercedesse junto do governo para que a Manutenção Militar fornecesse aquele género 
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nas quantidades que fossem necessárias aos negociantes de Olhão, sob responsabilidade 

da Câmara
577

. A 2 de Setembro, o Governador Civil confirmava que a Manutenção 

Militar iria fornecer toda a farinha que fosse necessária ao concelho
578

. 

 Todo o concelho de Olhão atravessava uma época negra como era o caso da 

freguesia da Fuzeta, em Março de 1915
579

 e, novamente em Março de 1917, onde 

faltava farinha e pão, mas, diariamente, subtraindo-se à proibição, centenas de quilos de 

farinha eram enviadas para Setúbal. Como? O engenho humano sempre foi rico em 

procurar subterfúgios. Aquele produto era remetido «pelo correio em encomendas de 

sete quilos e meio ...»
580

. 

 S. Brás de Alportel, entre Dezembro de 1915 e Janeiro de 1916 foi afligido pela 

escassez de trigo, comprado, aliás, em Odemira, mas impossibilitado de sair
581

. 

Em Outubro de 1916 a fábrica de moagem aqui localizada estava em risco de 

parar pela falta de trigo, embora já tivesse adquirido «algum», mas estava retido na 

estação de Pias
582

. 

Em Agosto de 1917, pela falta de farinha o povo evidenciava agitação. Rogava-     

-se o envio de um vagão de farinha de 9.900 quilos que se encontrava na estação de 

Ourique
583

. Escassos dias depois, ainda não tinham chegado a esta localidade os cereais 

pedidos por Manuel Guerreiro da Costa Branco para a fábrica de moagem
584

. A farinha 

tinha-se esgotado e o povo ameaçava assaltar as propriedades
585

. Aliás, de Agosto a 
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Mç1/Cx121, «Telegrama ao Governador Civil de Faro», de 13/8/1917. 
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Ministério do Trabalho, n.º 117, de 15/8/1917 e ADF. Inventário do Governo Civil – Maços, 

Correspondência Recebida pelo Governador Civil, 1917, Mç1/Cx121, «Telegrama do Presidente da 

Comissão Executiva da Câmara Municipal de S. B. de Alportel», de 20 de Setembro de 1917. 
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 ADF. Inventário do Governo Civil, Livros Copiadores de Telegramas do Governo Civil, 1915-1918 
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Novembro mostraram-se difíceis em ultrapassar pela falta de farinha, sendo constantes 

os pedidos do administrador do concelho para a saída do distrito de Beja dos géneros 

em falta, sempre espreitando a alteração da ordem pública.  

 A 24 de Setembro, uma comissão de operários reclamaram na Câmara 

Municipal o fornecimento de farinha, visto que esta faltava no concelho e a fome já se 

fazia sentir
586

. Dias depois, a 28 de Setembro, e sempre devido à falta de géneros, 

designadamente de farinha, estava o «povo amotinado», exigindo-se o envio de uma 

força de cavalaria
587

. 

 À crise económica que corroía os concelhos algarvios, vinha enxertar-se as 

incompatibilidades político-partidárias, como no caso deste concelho, em Julho de 

1918, cuja câmara era composta de individualidades conotadas com os evolucionistas. 

Como o governador civil, Godofredo Barreira, quisesse impor a venda de farinha ao 

concelho, o qual, segundo o seu presidente Joaquim de Sousa Uva, estava abastecido, o 

colectivo autárquico demitiu-se incompatibilizado com o governador sidonista
588

. O 

órgão evolucionista que seguimos – concordando com o repúdio camarário em receber 

as farinhas -, explicava que em S. Brás a população comprava farinha para amassar em 

casa, não estando habituada ao pão do padeiro. Quanto à população rural, dispersa por 

«campos formosissimos», também nunca comeu nem comia pão fabricado pelos 

padeiros. Comprava o trigo para moer ou a farinha e amassava na sua casa, para que o 

pão lhe durasse a semana
589

. 

 Quanto a Loulé, em 21 de Agosto de 1914, o administrador do concelho 

informava o Governador Civil de Faro que ainda não se manifestara quaisquer sinais de 

crise
590

. 

As quantidades de trigo e de farinha existentes no concelho, em Novembro de 

1914, eram relativamente abundantes (Quadro n.º 60). 
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 ADF. Inventário do Governo Civil – Maços, Correspondência Recebida pelo Governador Civil, 1917, 

Mç1/Cx121, «Telegrama do Administrador do Concelho», de 24 de Setembro de 1917. 
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 ADF. Inventário do Governo Civil – Maços, Correspondência Recebida pelo Governador Civil, 1917, 

Mç1/Cx121, «Telegrama do Administrador do Concelho de S. B. de Alportel», de 28 de Setembro de 

1917. 
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 Em finais de Agosto nova comissão municipal administrativa tomava posse (O Algarve, n.º 545, 

1/9/1918, p.1). 
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 “S. Braz d‟Alportel. A camara demite-se, incompatibilisada com o governador civil”, O Sul. 

Semanário Republicano Evolucionista, n.º 323, 14/07/1918, p. 1. 
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 AHML. Administrador do Concelho de Loulé. Copiadores de Correspondência Expedida, Lv048 

(1914). 
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Quadro n.º 60 

Nota do trigo e farinha existentes no  

concelho de Loulé em 1 de Novembro de 1914,  

arrolados em harmonia com o  

decreto de 26 de Outubro de 1914 

Freguesias 
Farinha 

(quilos) 

Trigo 

(litros) 

Almancil 11.425 88.905 

Alte 9.723 130.232 

Ameixial 950 60.220 

Boliqueime 5.952 97.716 

Querença 1.143 38.844 

Salir 5.807 174.044 

S. Clemente 75.708 109.645 

S. Sebastião ...5 190.465 

Total 213.964 890.067 
Fonte: AHML. Administrador do Concelho de 

Loulé. Copiadores de Correspondência 

Expedida, Lv048 (1914). 

 

Neste concelho, em cumprimento da legislação recentemente publicada
591

 

tinham entrado apreciáveis quantidades de farinha, enviadas pela Companhia Tavirense 

de Moagem a vários consignatários, assim como saíam da vila para outros concelhos
592

. 

A situação, porém, tinha tendência para se agravar. Todas as remessas de trigo, 

farinha, centeio, milho, arroz e feijão não podiam transitar entre concelhos sem que 

fossem acompanhadas de uma guia de trânsito de «qualquer modelo ou mesmo 

manuscritas»
593

. Provavelmente esta seria a razão das queixas da Companhia de 

Moagem do Algarve dirigida ao administrador deste concelho que impedia o trânsito 

para esta fábrica de trigo que era entregue nesta vila no depósito de farinhas de António 

Luís
594

. 

Entretanto, paulatinamente, começava-se a registar um agravamento no 

fornecimento de cereais. As freguesias de Almancil e de Alte lutavam com falta de trigo 

para consumo nos começos de Outubro de 1915. Solicitava o administrador do concelho 

                                                 

591
 Decreto n.º 1.225, de 30 de Dezembro de 1914. 

592
 AHML. Administrador do Concelho de Loulé. Copiadores de Correspondência Expedida, «Ofícios ao 

Exmo. Director Geral da Agricultura», Janeiro e Fevereiro de 1915, Lv050 (1914-1915). 
593

 AHML. Administrador do Concelho de Loulé. Copiadores de Correspondência Expedida, «Circular 

ao Cidadão Regedor da Freguesia de S. Sebastião», Loulé, 12/1/1915, Lv050 (1914-1915). 
594

 ADF. Inventário do Governo Civil, Livros de Registo de Correspondência Recebida pelo Governo 

Civil, 1913-1916 (395), «Ofício da Companhia de Moagem do Algarve», n.º 1096, de 28/9/1915. 
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de Loulé informação se a Companhia Agrícola e Industrial do Algarve poderia vender 

4.860 litros de trigo, dos seus celeiros localizados na Quinta do Freixo na freguesia de 

Alte
595

. Nesta freguesia, em Março de 1916, faltava milho e farinha de trigo. 

Comerciantes e produtores a solicitação do Presidente da Câmara Municipal de Loulé, 

António Martins Sancho, colocaram à disposição 50 sacos de farinha e 14 de milho para 

«acudir, de momento, à situação verdadeiramente aflitiva em que as gentes d‟aquela 

freguesia actualmente se encontram». Contudo, havia lavradores da referida freguesia 

que retinham o milho e o trigo, negando-se a vendê-los
596

. Esta falta de produtos estava 

na iminência de provocar «um levantamento do povo»
597

. 

Em Julho de 1917, continuavam a não aparecer aqueles produtos, pelo que a 

Junta solicitava medidas urgentes para «evitar consequencias lamentaveis, que, devido 

à falta d‟estes generos, aqui poderão vir a dar-se»
598

. 

 Todo o ano de 1918, foi atravessado pela escassez de cereais. Em 20 de Junho o 

Governador Civil Godofredo Barreira traçava um quadro demolidor do concelho com 

respeito ao negócio das farinhas. Afirmava que era um dos concelhos mais ricos do 

distrito e por isso onde havia «mais gente ávida por dinheiro». Desde que tinha tomado 

posse do cargo tinha observado que «grande numero de individuos desde doutores em 

direito até artistas», se tinha dedicado ao negócio das farinhas. «Em Lisboa, não sei se 

tinham agencia ou qualquer pessoa interessada que lhes arranjava quantas guias de 

transito de farinhas e de tipos queriam chegando a ponto de se venderem essas farinhas 

e trigos a outros concelhos como sucedeu aqui em Faro onde o Snr. Farrajota, de 

Loulé, vem vender farinha vinda de Mertola, por tal sinal que não prestava». A Câmara 

de Loulé e a comissão de abastecimento tinham tratado da questão, não cumprido a 

legislação, mas «deixando que os negociantes auferissem lucros que foram prejudicar 

                                                 

595
 AHML. Administrador do Concelho de Loulé. Copiadores de Correspondência Expedida, «Ofício ao 

Exmo. Director da Manutenção Militar», n.º 1481, de 9/10/1915, Lv050 (1914-1915). 
596

 AHML. Administrador do Concelho de Loulé, Copiadores de Correspondência Expedida, «Ofício ao 

Exmo. Governador Civil», n.º 251, de 28/3/1916, Lv054 (1916). Administrador que, a 25 de Março de 

1916 dizia constar que «grande quantidade de povo da freguesia de Alte tenta levantar os povos das 

freguesias proximas para assaltarem as casas dos lavradores». Solicitava a presença de 16 praças da 

Guarda Nacional Republicana (Inventário do Governo Civil. Livro de Registo da Correspondência 

Recebida pelo Governo Civil, 1914-1919 (385), «Ofício do Administrador do Concelho de Loulé», 

25/3/1916). 
597

 AHML. Administrador do Concelho de Loulé, Copiadores de Correspondência Expedida, «Ofício ao 

Cidadão Regedor de Alte», n.º 258, de 30/3/1916, Lv054 (1916). 
598

 ADF. Inventário do Governo Civil – Maços. Correspondência Recebida pelo Governo Civil, 1917, 

Mç1/Cx121, «Ofício do Presidente da Junta de Freguesia de Alte ao Governador Civil de Faro», Alte, 

31/7/1917. 
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os habitantes do concelho». E, comprovava a suas palavras, narrando que a Câmara 

tendo adquirido havia algum tempo uma certa quantidade de farinha ainda não a tinha 

vendido, apesar de já ter perdido dinheiro, não obstante o preço baixo que a vendia. Para 

além da prática acabada de referir, este concelho recebia ainda farinha 

clandestinamente, importada do Alentejo pela estrada do Ameixial. O governador civil 

lamentava-se que tendo solicitado aos administradores de S. Brás de Alportel e de Loulé 

a apreensão de toda a farinha sem documentos, nada conseguira, apesar de saber que 

entrava muito trigo. 

 E tendo conhecimento que o distrito de Faro seria contemplado com farinha 

exótica
599

, visto não se poder «suportar já o preço elevado que os lavradores queriam 

pelo trigo e que a fronteira Alemtejo-Algarve ia ser fechada», comunicara àqueles 

administradores para empregarem todos os esforços para evitar a entrada dos géneros 

vindos do Alentejo e, consequentemente, baixarem os preços do trigo. 

 Mas, nada foi possível: S. Brás e Loulé continuaram a adquirir trigo, 

«evidentemente por mais baixo preço, não se importando assim com o prejuizo dos 

outros». A farinha exótica foi distribuída pelos restantes concelhos «sendo o ultimo a 

distribuir Loulé já propositadamente para dar tempo a vender a farinha que existia 

antes da fronteira fechada, de 6 vagons, ...». Contudo, o administrador do concelho de 

Loulé declarou «terminantemente e por forma pouco correcta que não recebia as 

farinhas porque tinha farinha para o seu concelho». Os seis vagões continuaram na 

estação de Loulé, cuja despesa de transporte e de armazenagem iria fazer subir o preço 

do pão
600

. 

 Em Outubro de 1915
601

 e em Janeiro de 1916 faltava trigo no concelho de 

Silves
602

. Em meados de Novembro daquele ano, não só não havia farinha, como a 

                                                 

599
 Sendo farinha exótica de quatro tipos, solicitava-se que fosse vendida por preços distintos (ADF. 

Inventário do Governo Civil. Livros Copiadores de Correspondência do Governo Civil, 1918-1924 

(312A), «Ofícios à Secretaria d‟Estado das Subsistencias», 2.º Secção, n.º 126, 22 de Junho de 1918. 
600

 ADF. Inventário do Governo Civil. Livros Copiadores de Correspondência do Governo Civil, 1918-

1924 (312A), «Ofícios à Secretaria d‟Estado das Subsistencias. Ao Director Geral das Subsistencias», 2.º 

Secção, n.º 124, 20 de Junho de 1918. 
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 ADF. Inventário do Governo Civil, Livro Copiador de Telegramas do Governo Civil, 1908-1915 
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 ADF. Livro de Registo de Correspondência Expedida pelo Governador Civil, 1912-1918, «Ofício ao 

Ministério do Trabalho», n.º 5, de 13/1/1916. Em Messines, existem referências à falta de farinhas em 

Dezembro de 1915 (ADF. Inventário do Governo Civil, Livros de Registo de Correspondência Recebida 

pelo Governo Civil, 1913-1916 (395), «Ofício de José Cândido Guerreiro», n.º 1310, de 1/12/1915), e ao 

receio de alteração da ordem em Abril de 1916 (ADF. Inventário do Governo Civil, Livro de Registo da 
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fábrica de moagem iria encerrar
603

, pelo que a todo o momento se esperavam «graves 

consequências» por esta falta
604

. 

E, a 8 de Dezembro, o administrador do concelho, Carlos de Almeida Abrantes, 

publicava um edital proibindo a saída para fora do concelho de qualquer quantidade de 

milho, feijão, grão, trigo, batata de regadio e azeite
605

. 

Em Fevereiro de 1917, noticiava-se que um carregamento de 10 toneladas de 

milho branco, adquirido pela Câmara Municipal de Silves, seria fornecido às classes 

menos abastadas a preço de 8 centavos o quilo
606

. Sinal que a crise persistia foi a 

publicação do aviso, de 1 de Março, de 1917, que acrescentava à anterior proibição, a 

carne, apelando ao povo que desde que tivesse conhecimento da existência de 

açambarcamento participasse à autoridade
607

. E, ali tão próximo, em Messines, no 

domingo, 11 de Março, faltara o milho, usado em substituição da farinha na 

alimentação
608

. 

A falta de géneros de primeira necessidade neste concelho tinha repercussões 

negativas na sua numerosa população operária. No Relatório acerca das subsistências 

apresentado na sessão extraordinária da Câmara Municipal, realizada em 3 de Setembro 

de 1917, constatava-se que a população operária de Silves atravessava uma gravíssima 

falta de trabalho e «barateamento de salário», sem se ter registado a «menor alteração 

da ordem pública». Afirmava-se, porém, que a principal dificuldade que enfrentava o 

concelho respeitava à requisição de cereais, para a qual contribuía o comportamento dos 

proprietários que fugiam ao cumprimento das medidas governamentais, 

designadamente, ao recusarem-se a dar a conhecer a quantidade de cereais que 

possuíam
609

. 

                                                                                                                                               

Correspondência Recebida pelo Governo Civil, 1914-1919 (385), «Ofício do Administrador do Concelho 

de Silves», 1/4/1916). 
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(138A), «Telegrama ao Exmo. Ministro do Trabalho, Lisboa», de 16 de Novembro de 1916. 
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Presidente da Câmara Municipal de Silves ao Governador Civil de Faro», de 13/11/1916 e 16/11/1916. 
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 A Voz do Sul, n.º 19, 11/02/1917, p. 4. 
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 “Subsistencias. Concelho de Silves”, A Voz do Sul, n.º 22, 04/03/1917, p. 4. 
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 “Pelo Algarve”, A Voz do Sul, n.º 23, 11/03/1917, p. 4. 
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Em 22 de Outubro o governador civil solicitava que sobre o trigo ou farinha 

pedida pela Câmara Municipal não fosse lançado o imposto dos 8 centavos, garantindo 

que todo o produto que viesse nessas condições seria «integralmente aplicado à 

alimentação de mil a mil duzentas familias operarias ganhando actualmente o mesmo 

ou talves menos, do que antes da guerra».
610

   

 O concelho de Lagoa foi também assoberbado pela falta de cereais panificáveis, 

agravamento da carestia de vida e pelos habituais pedidos das suas autoridades para a 

sua urgente aquisição. Aqui e ali ressoam os perigos de movimentos populares
611

. 

 No concelho Portimão, escasseavam os cereais, mas havia abundância de peixe. 

Então que se permutassem aqueles géneros. O presidente da Comissão Municipal de 

Portimão conseguira, de várias localidades do Alentejo para onde eram expedidas 

grandes quantidades de peixe, que as canastras em que era transportado aquele, 

regressassem com pão. Somente nestas condições permitiria que o peixe fosse fornecido 

àquelas localidades. Deste modo, Portimão recebia «cerca de seis a oito mil kilos de 

pão por dia o que representa cerca de 250 pesos de 15 kilos de farinha, o que também 

pela qualidade do pão é um prestante benefício ao concelho»
612

. 

 Em Junho de 1918, constatava-se que nos armazéns da Câmara Municipal de 

Portimão havia grande quantidade de farinhas americanas e uma igualmente farta 

quantidade de cevada. Neste último caso, a Câmara via-se na necessidade de não 

autorizar a venda de pão sem que levasse a correspondente mistura de cevada, visto que 

não sendo consumida provocava «prejuízos afectando as finanças municipais». Não 

era, certamente, pão alvo que era vendido em Portimão, qualidade de pão que 

«felizmente se vende em Faro ao preço de 340 réis o quilo», mas, sim, «pão bastante 

trigueiro e de inferior sabor». Contudo, não era «menos higiénico» e havia fartura
613

. 

Até na sempre frequentada Praia da Rocha se fazia sentir a cruciante falta de 

subsistências. Tudo era caro, o pão era geralmente de «más misturas de farinhas 

diversas», embora houvesse peixe diariamente, legumes verdes e batata que estava « ao 

alcance de todas as classe». Queixava-se, porém, o correspondente L. M., com leve 

                                                                                                                                               

se pode manter a ordem publica desde que o povo tenha fome» (“Deliberações importantes da Camara 

Municipal de Silves”, Voz do Sul, n.º 48, 9/09/1917, p. 3). 
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ironia que «Faltava o assucar e o petróleo, mas o azeite faz prevalecer a antiga candeia 

e o chá ou café sem o bom tempero, vae abandonando as nossas mezas, não só nas 

quatro horas como nas dez horas do antigo horário». E, prosseguia, sublinhando as 

alterações de hábitos alimentares e de convívio devido à escassez que «Hoje, sem o 

escitante tónico á hora do deitar, dorme-se melhor e está-se num costume mais 

higiénico, o ir para a cama sem a frugalidade da chávena e do doce indigesto!»
614

. 

 À semelhança das restantes localidades da província, Lagos não seria poupada 

ao flagelo da falta e escassez de produtos. Nesta cidade dava-se um caso interessante, 

mas que se repercutia nos preços dos produtos. Era frequente a ida de navios ingleses à 

baia de Lagos para abastecimento de géneros que procuravam pelas povoações rurais a 

preços «elevadissimos sem o menor respeito pela tabela em vigor». Pensamos que seria 

difícil aos marinheiros britânicos conhecerem o preço tabelado dos produtos. De 

qualquer maneira, esta procura tinha reflexos sociais, visto que o administrador do 

concelho já obstara ao «levantamento do povo que vê fugir lhes a sua alimentação», 

porque os «generos subiram de preço a tal ponto que só as familias abastadas podem 

adquirir». O Governador Civil receava que o povo se revoltasse «contra o estrangeiro 

que percorre as suas aldeias açambarcar por todo o preço, os generos precisos á sua 

alimentação». Sugeria o estabelecimento de um depósito abastecido pelas autoridades 

ingleses de produtos vindos de outras regiões onde não se fizesse sentir a sua tão 

premente falta
615

. 

Após este périplo, chegámos finalmente, ao concelho de Faro que certamente 

dada a circunstância de nele se localizar o mais importante centro político e 

administrativo da região é o local privilegiado para auscultar a questão das 

subsistências. 

Em princípios de Março de 1915, era alarmante em todo o distrito, mas 

principalmente no concelho de Faro, a falta de farinhas, designadamente de segunda 

qualidade
616

. 

                                                 

614
 “Correspondências. Praia da Rocha”, O Algarve, n.º 531, 26/05/1918, p. 3. 
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Em Março de 1917, faltava trigo e farinha em todo o distrito e era «completa no 

concelho de Faro». Aliás, segundo deixa entender o governador civil, atravessando o 

concelho penúria de cereais a proeza fora ter-se conseguido acalmar a população. Com a 

paralisação da fábrica da moagem tinham-se agravado os problemas. Uma luz, ou 

melhor, uma quantidade de trigo aparecia ao fundo do túnel da escassez. Tendo corrido 

célere a notícia que tinha chegado ao Tejo um carregamento de trigo, o governador civil 

fora «procurado por comissões de moageiros, de padeiros e até de populares, para 

conseguir algum daquele cereal para este districto, e muito principalmente para este 

concelho, o mais sacrificado de toda a provincia». Deste modo, solicitava algum 

daquele cereal que iria ser distribuído
617

. 

Tenha sido ou não distribuído, a escassez de pão em Faro
618

, desde os princípios 

de Fevereiro
619

 a princípios de Abril de 1917 era uma realidade
620

. A falta de trigo 

obrigaria mesmo o próprio Governador Civil, Francisco Vieira
621

, a deslocar-se a 

Lisboa para tratar do seu fornecimento
622

. 

                                                                                                                                               

dos Concelhos», 11/03/1915; ADF. Inventário do Governo Civil, Livro Copiador de Telegramas do 

Governo Civil, 1908-1915 (447), «Telegrama ao Administrador do Concelho de Silves», 13/3/1915; 

ADF. Inventário do Governo Civil, Livro Copiador de Telegramas do Governo Civil, 1908-1915 (447), 

«Telegrama ao Exmo. Ministro do Fomento», 19/3/1915 e ADF. Inventário do Governo Civil, Livro 

Copiador de Telegramas do Governo Civil, 1908-1915 (447), «Telegrama ao Administrador de Vila Real 

de Santo António», 17/4/1915. 
617

 ADF. Livro de Registo da Correspondência Expedida pelo Governador Civil, 1912-1918, (391), 

«Ofício ao Ministério do Trabalho e Previdência Social. Comissão de Abastecimentos», n.º 35, de 

12/3/1917. 
618

 ADF. Livro de Registo da Correspondência Expedida pelo Governador Civil, 1912-1918, (391), 

«Ofícios ao Presidente da Comissão de Abastecimento. Ministério do Trabalho e Previdência Social», n.º 

46 e 47, de 28 e 31/3/1917. Em Castro Verde estavam três vagões de farinha adquiridos para Portimão. O 

pão fabricado no Algarve com qualquer qualidade de farinha diminuía de qualidade, mas aumentava de 

preço, obrigando as populações a reduzir o consumo e não levaria muitos dias para os padeiros fecharem 

os seus estabelecimentos.  Consultar ainda O Algarve, n.º 472, 08/04/1917, p. 3. Sobre a falta de pão em 

Faro ver ainda O Algarve, n.º 527, 28/04/1918, p. 2. 
619

 Na sessão da Câmara Municipal de Faro, de 10 de Fevereiro de 1917, o administrador do concelho, 

alarmava-se com a falta de farinha que se ia acentuando, de modo que dentro de pouco tempo não se 

afastava a hipótese de se despoletarem «reclamações da população citadina». Era urgente tomar medida, 

designadamente, adquirir no Alentejo a farinha necessária para o abastecimento do concelho (ADF. 

Fundo: Câmara Municipal de Faro, Actas das Sessões da Câmara Municipal, 1916-1919, Sessão de 

10/2/1917, Livro 49, B/A.1). 

 Dias depois, o administrador do concelho de Faro, telegrafa informando que tinha conseguido 

adquirir, em Serpa, um vagão de farinha, no valor de 1.350$00, que já se encontrava em Faro à disposição 

da Câmara, procedendo-se ao seu rateio pelos padeiros do concelho (ADF. Fundo: Câmara Municipal de 

Faro, Actas das Sessões da Câmara Municipal, 1916-1919, Sessão de 24/2/1917, Livro 49, B/A.1). 
620

 O Algarve, n.º 493, 02/09/1917, p. 1. 
621

 Na sessão da Câmara dos Deputados realizada em 31 de Maio de 1917, o deputado evolucionista 

algarvio, Celorico Gil, não poupava nas palavras para atacar o governador civil. Pedia esclarecimentos 

sobre a razão pela qual o governo na conjuntura tão grave que se atravessava mantinha aquele no cargo, 

«criatura fraca e perigosa, renegado do movimento de 31 de Janeiro, sobejamente reconhecido como 

reaccionário do Algarve». E, continuava: «Este homem prestou ao seu partido apenas o favor de fazer 

com que o Sr. António José de Almeida estivesse duas horas retido numa estrada sem poder continuar o 
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Para enfrentar a escassez de produtos alimentares, as Câmaras Municipais de 

Faro, de Tavira
623

, de Lagos e a própria freguesia de S Pedro (Faro), solicitaram 

empréstimos, designadamente, à Caixa Geral de Depósitos
624

. 

A demora na chegada
625

, agravava o preço da farinha «com a despeza de 

armazenagem, como ainda pode dar logar á fermentação inutilisando-se»
626

. 

 Na opinião da autoridade máxima do distrito os empecilhos à aquisição de 

cereais conduziam à fome, à desilusão das classes mais abastadas das cidades e vilas e a 

anarquia nas classes mais baixas. Algumas comissões de abastecimento tinham pedido a 

demissão e o povo manifestava o seu descontentamento «pelos assaltos que já 

iniciaram e prometem continuar às estações dos caminhos de ferro, a fim de impedir a 

saida dos generos alimenticios para fora da provincia, pelo ataque à propriedade, 

havendo regiões onde a vindima e colheita de fructos está sendo feita por grupos de 

                                                                                                                                               

seu caminho, e é por isso, naturalmente, que o fizeram governador civil do Algarve» (Diário da Câmara 

dos Deputados, Sessão de 31 de Maio de 1917). 
622

 O Algarve, n.º 480, 03/06/1917, p. 2. 
623

 Província do Algarve, n.º 463, 30/12/1917, p. 3. 
624

 ADF. Fundo: Câmara Municipal de Faro, Actas das Sessões da Câmara Municipal, 1910-1919, Sessão 

de 21/7/1917, Livro 48 (1915-1918), B/A.1 e Actas das Sessões da Câmara Municipal, 1916-1919, 

Sessão de 15/12/1917, Livro 49, B/A.1; ADF. Fundo: Câmara Municipal de Faro, Actas das Sessões da 

Câmara Municipal, 1910-1919, Sessão de 29/10/1917, Livro 48 (1915-1918), B/A.1; ADF. Fundo: 

Câmara Municipal de Faro, Serviços Administrativos, Correspondência Expedida, 1917-1918, «Ofício ao 

Exmo. Sr. Presidente da Junta de Freguesia de S. Pedro», n.º 524, 30/11/1917, Livro 49, C/A..5 e ADF. 

Fundo: Câmara Municipal de Faro, Serviços Administrativos, Correspondência Expedida, 1917-1918, 

«Ofício ao Exmo. Snr. Presidente da Comissão da Câmara de Lagoa», n.º 42, 26/1/1916, Livro 49, C/A.5.   
625

 Em telegrama ao Director Geral de Subsistência, em 29 de Setembro, dizia o Governo Civil que o seu 

homólogo de Beja não fornecia nem trigo, nem farinha, sendo de lastimar o cenário na província: «Nas 

freguesias ruraes maior parte já muito tempo não comem pão praticando roubo no campo para se 

alimentar. Nas cidades, principalmente Faro onde tenho presenceado cenas comoventes passam-se dias 

que não adquirem pão. Vê-se crianças chorando pedindo e estou sendo constantemente assaltado 

pedindo providencias. Como V. Ex.ª vê a situação é angustiosa e traz-me bastante apoquentado receando 

em breve acontecimentos graves que depois teremos que lamentar. Não será esta provincia digna de ser 

protegida pelos poderes centraes para poder conservar as suas tradições de ordeira e honrada? Julgo 

que sim e espero que V. Ex.º empregará todos os meios para nos salvar de tão critica situação. Lembre-

se V. Ex.ª que maritimos tem ido para o mar sem levarem um bocado de pão para sua alimentação» 

(ADF. Inventário do Governo Civil, Livro Copiador de Telegramas do Governo Civil, 1918 (191A), 

«Telegrama ao Exmo. Director Geral das Subsistência, Lisboa», de 29 de Setembro de 1918). 
626

 ADF. Inventário do Governo Civil, Livro de Registo de Correspondência Expedida pelo Governo 

Civil, 1912-1918 (391), «Ofício ao Presidente da Comissão de Distribuição de Cereaes. Ministério do 

Trabalho», n.º 138, de 11 de Setembro de 1917 e ADF. Livro de Registo da Correspondência Expedida 

pelo Governador Civil, 1912-1918, (391), «Ofício ao Presidente da Comissão de Distribuição de 

Cereaes», n.º 193, de 10/11/1917; ADF. Fundo: Câmara Municipal de Faro, Serviços Administrativos, 

Correspondência Expedida, 1916-1917, «Ofício ao Exo. Ministro do Trabalho e Previdência Social», 

30/8/1917, Livro 49, C/A.5. Poucos dias decorridos noticiava-se que a comissão de subsistências de Faro 

iria solicitar a demissão, visto que ainda não tinha entrado, de facto, no exercício das suas funções. A 

situação era caótica, vendiam-se cereais sem manifestos, por preço superior á tabela e saíam do concelho 

sem que nada os impedissem (O Algarve, n.º 499, 02/09/1917, p. 1). 
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revoltados, mulheres, homens e crenças, e onde os generos alimenticios em transito são 

tomados e roubados, ou vendidos pelos preços que entendem». 

 O Governador Civil, cansado e desiludido com a actuação do Partido 

Republicano Português, propunha ao Ministro de Trabalho que implementasse um 

conjunto de medidas consideradas indispensáveis a ultrapassar os entraves ao 

abastecimento da província e a facilitar o trânsito dos cereais
627

. 

 Até os mais abastados pareciam se condoer da miséria alheia. O grande 

proprietário Mateus Joaquim da Silveira tinha acumulado quatro moios de milho para 

vender às classes mais pobres no Inverno «pelo preço do custo actual». Apelava aos 

proprietários e capitalistas do concelho de Faro para que lhe seguissem o exemplo no 

intuito de evitar a «ganância dos açambarcadores»
628

. Mas a promessa não fora 

cumprida. No começo de 1918, os operários não deixavam de fazer lembrar ao 

«abastado proprietário e digno comerciante», o milho que lhes prometera a um preço 

acessível
629

. Talvez tenha ouvido os clamores daqueles, visto que mandou moer 150 

alqueires de milho para distribuir gratuitamente a 600 pobres da cidade
630

. 

 A falta de produtos e, consequentemente, o preço elevado que alcançavam 

estavam também a afectar a polícia de Faro, onde várias praças por debilidade e excesso 

de trabalho tinham dado parte de doentes. O policiamento tornava-se problemático, 

visto que as casas comerciais e os depósitos dos géneros estariam ameaçados de 

assaltos, que, aliás, já se tinha verificado em «alguns concelhos».
631

 

 Todo o concelho de Faro atravessava enorme carência. Uma comissão composta 

maioritariamente por mulheres de Santa Bárbara de Nexe solicitava providências ao 

Governador Civil para a falta de pão naquela freguesia
632

. 

 Em 26 de Fevereiro de 1918, o Governador Civil, José Mendes Cabeçadas, 

redigiu um extenso e importante ofício no qual descrevia pormenorizadamente a 

situação das subsistências no Algarve. Inicialmente afirmava algo que já todos sabiam, 

que a província produzia poucos cereais e que importava quase tudo o que consumia.  

Estimava o consumo de trigo em cerca de 100 toneladas diárias.  
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 ADF. Livro de Registo de Correspondência Expedida pelo Governador Civil, 1912-1918, «Ofício ao 

Ministro do Interior», n.º 132, de 1/9/1917. 
628

 “A crise de subsistências”, O Algarve, n.º 496, 23/09/1917, p. 2. 
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 ÁLVARES, José Filippe, “As subsistencias”, O Algarve, n.º 512, 13/01/1918, p. 1. 
630

 O Algarve, n.º 515, 03/02/1918, p. 2. 
631

 ADF. Livro de Registo de Correspondência Expedida pelo Governador Civil, 1912-1918, «Ofício ao 

Administrador de Abastecimentos. Ministério do Trabalho», n.º 171, de 10/10/1917. 
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 O Algarve, n.º 503, 11/11/1917, p. 2. 
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Despendendo muita actividade e enormes sacrifícios monetários, o Algarve tinha 

até então conseguido abastecer-se de pão, situação que no futuro se poderia alterar, visto 

que as autoridades dos distritos fornecedores da região, Évora e Beja, não permitiam a 

sua saída. Difícil era igualmente importar do estrangeiro, em virtude do «imposto 

proibitivo» que sobre o trigo recaía. Para o Algarve o único recurso era o auxílio do 

Estado, «auxilio que até hoje tem sido dispensado mas que para o futuro é 

absolutamente necessário». Na Direcção dos Serviços de Subsistências Públicas havia a 

impressão de que o Algarve deveria estar abastecido pelo grande número de guias de 

trânsito fornecidas e pelas quantidades de trigo clandestino transportado do Alentejo. 

Nada mais falso. Pelas notas de recepção das estações de caminho-de-ferro que Mendes 

Cabeçadas dispunha, a província não teria recebido mil toneladas de trigo. As guias de 

trânsito utilizadas apenas permitiam o consumo para dez dias. Era verdade que pela 

serra tinha entrado muito trigo, «mas não havendo estradas de ligação por muito que 

tenha vindo não poderá ir além dalgumas centenas de toneladas». E, quanto ao preço? 

Um exagero. Em alguns concelhos do Alentejo as autoridades não se atreviam a 

«requisitar os trigos para consumo local aos lavradores ou aos moageiros e fazem-no 

aos compradores de fora a quem obrigam a entregar o trigo ao preço da tabela depois 

de estar pago pelo dobro, outras vezes obrigam a entregar percentagens sobre a 

compras feitas donde resulta comer-se no Algarve pão de farinha em rama a mais de 

$32 quando no Alentejo se come a $14». Mendes Cabeçadas não se abstinha de afirmar 

que estes factos constituíam um «verdadeiro latrocínio». O próprio clima meridional 

não ajudava: «... a ervilha e a fava que constituiam fartura nesta época não existem em 

virtude da falta de chuvas». Deixava, porém, um sisudo aviso, talvez tendo na ideia os 

acontecimentos que se desenrolavam, muito longe, na Rússia: «Não havendo pão 

ninguém pode ter mão no povo e certamente não se poderá garantir a propriedade»
633

. 

 No dia 29 de Março de 1918, as autoridades farenses tinham mobilizado da 

empresa «Electro-Moagem Lda.», toda a farinha, trigo, cevada, aveia, milho e outros 

produtos, devido «ao perigo da falta de pão». Adiantava, ainda o gerente, João Tavares 

Arcanjo, contrariando o boato que se espalhara, que a farinha daquela empresa se tinha 

misturado com elementos «não panificáveis e nocivos á saúde, quando temos limitado a 
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 ADF. Livro de Registo de Correspondência Expedida pelo Governador Civil, 1912-1918, (391) 

«Ofício ao Director Geral das Subsistências. Ministério do Trabalho», n.º 59, de 28/02/1918. 
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mistura autorisada pela lei, a uma pequena parte de farinha de milho e de cevada», 

tudo elementos bons para a alimentação
634

. 

 Ao percorrer o quinzenário O Elvense, constatámos que, em Junho de 1918, o 

preço do trigo no distrito de Beja baixara, devido à proibição da entrada de farinhas do 

Alentejo no Algarve
635

. E, adiantava, equacionando a política de subsistências 

prosseguida no Algarve, que «os algarvios estão cheios de trigo que compraram em 

tempo oportuno e agora fecharam a porta aos negociantes e moageiros do Alentejo»
636

. 

 Era provável que muitos comerciantes estivessem cheios de trigos para os 

venderem em altura propício, mas estamos em crer que as muitas populações não 

gozariam da mesma regalia. Em Agosto o presidente da comissão administrativa da 

Câmara Municipal de Faro, que se encontrava demissionária, recebera com desagrado a 

informação que tinha sido indeferido o pedido de guias de trânsito de trigo do 

Alentejo
637

. 

 Os meses de Julho a Outubro foram dramáticos em termos de escassez
638

, visto 

ter faltado o pão, o azeite, o arroz, a batata redonda e cereais. Os celeiros municipais 

não eram suficientemente efectivos e os açambarcadores faziam o seu «jogo muito mais 

lucrativo»
639

. A 24 de Agosto de 1918, Miguel Ramalho Ortigão, presidente da 

                                                 

634
 “Declaração”, O Algarve, n.º 524, 07/04/1918, p. 2. 

635
 Efectivamente, cerca de finais de Maio de 1918, fora encerrada a «fronteira» algarvia para a 

importação de trigos e farinha vindas do Alentejo. Adiantava-se que o propósito era baratear a farinha 

importada daquela província, visto que o governo tinha importado o género da América (Cf. O Algarve, 

n.º 531, 26/05/1918, p. 2). 
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 O Elvense, n.º 4, 13/06/1918, p. 1. 
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 Inventário do Governo Civil, Livro de Registo da Correspondência Recebida pelo Governo Civil, 

1914-1919 (385), «Ofício do Presidente da Comissão Administrativa da Câmara Municipal de Faro», 

24/8/1918. 
638

 O Algarve, n.º 534, 16/06/1918, p.1. ADF. Fundo: Câmara Municipal de Faro, Serviços 

Administrativos, Correspondência Expedida, 1918-1919, «Ofício ao Exmo. Snr. Governador Civil do 

Districto de Beja», n.º 483, 16/8/1918, Livro 50, C/A..5. A 19 de Agosto, o Presidente da Câmara de 

Faro, Miguel Roldan Ramalho Ortigão, dirigindo-se ao Secretário de Estado do Interior, afirmava que 

fora com grande sacrifício que tinha conseguido que os concelhos limítrofes tivessem cedido farinha 

havia três dias. E, continuava: «Este concelho não tem pão para amanhã não respondendo as autoridades 

pela devida manutenção da ordem». Ameaçava demitir-se, o que viria a acontecer a 23 de Setembro 

(ADF. Fundo: Câmara Municipal de Faro, Serviços Administrativos, Correspondência Expedida, 1918-

1919, «Ofício ao Exmo. Secretário de Estado do Interior», 19/8/1918, Livro 50, C/A.5). 

 Em  telegrama a Sidónio Pais, a 27 de Agosto, aquele presidente confirmava que no concelho de 

Faro o «pão encarece e não ha farinhas senão para o abastecimento de um dia» (ADF. Fundo: Câmara 

Municipal de Faro, Serviços Administrativos,  Correspondência Expedida, 1918-1919, «Ao 

Excelentissimo Presidente da República. Palácio da Pena, Cintra, 27/8/1918, Livro 50, C/A..5).  
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 “Subsistências. O Povo e a Fome”, O Algarve, n.º 550, 6/10/1918. 
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comissão administrativa de Faro, constatava alarmado: o «Algarve está condenado a 

morrer de fome»
640

. 

 E, cerca de um mês decorrido, a situação parecia ter-se agravado, visto que «Nas 

freguesias ruraes maior parte já muito tempo não comem pão praticando roubos no 

campo para se alimentar. Nas cidades, principalmente Faro onde tenho presenceado 

scenas comoventes passam-se dias que não adquirem pão. Vê-se crianças chorando 

pedindo e estou constantemente assaltado pedindo-se providencias»
641

. 

E era tão aflitiva a situação das subsistências em Faro, designadamente de 

farinha, que até a Escola de Alunos Marinheiros, cederia a título de empréstimo uma 

determinada quantidade de farinha
642

. 

Também em pequenas localidades como Sagres, Burgau e Salema se pressente 

que em determinados momentos houve falta de pão. 

 Faltavam géneros, mas também se carecia de trocos. Esta falta que se registava 

na cidade de Faro levaria a um acordo entre os seus comerciantes e a Câmara Municipal 

e autoridades administrativas para se colocar em circulação vales na importância de 

$50, $20 e $10 centavos
643

. Em Junho e Julho de 1917, a actividade comercial e 

industrial ressentiam-se desta falta, já que se estava na época das colheitas e as fábricas 

em constante laboração. Os proprietários e os industriais dificilmente poderiam pagar os 

salários aos trabalhadores. A causa estava na fuga do distrito de 268 contos em moeda 

de prata «D. PedroV» que não tinham sido substituídas
644

. 
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 ADF. Fundo: Câmara Municipal de Faro, Serviços Administrativos, Correspondência Expedida, 1918-

1919, «Ofício ao Exmo. Snr. Governador Civil do Distrito de Faro», n.º 502, 24/8/1918, Livro 50, C/A..5. 
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Consultar Anexo Documental. 
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 ADF. Inventário do Governo Civil, Livro Copiador de Telegramas do Governo Civil, 1918 (191A), 
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 O Heraldo, n.º 391, 22/07/1917. 
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(138A), «Telegrama ao Ministro das Finanças, Lisboa», de 29 de Junho de 1917 e «Telegrama ao 

Governador Civil de Faro, Hotel Franckfort, Lisboa», de 13 de Julho de 1917. A 14 de Julho o 

Governador Civil, informava o administrador do concelho de Silves que seguiam para esta localidade no 
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Em virtude desta carência também a Câmara Municipal de Tavira ordenaria a 

emissão de cédulas dos valores de cinco, dez, e cinquenta centavos, para circularem no 

concelho
645

. 

 

 

5. O consumo de cereais 

 Concomitante aos arrolamentos e ao manifesto realizaram-se inquéritos aos 

consumos de cereais panificáveis. O governo tinha necessidade de conhecer a produção 

de cereais no continente, designadamente de trigo, de conhecer quais eram as 

disponibilidades para o consumo público. Como era crónica e irregular a produção de 

cereais, devido à natureza dos terrenos, ao regime das chuvas, à acção do clima e à 

variabilidade das estações
646

, ou seja, à escassa «aptidão cultural do país»,
647

 aqueles 

                                                                                                                                               

comboio 500 escudos de trocos «com fim exclusivo trocos fabricas». No mesmo dia, em telegrama ao 

Governador do Banco de Portugal, aquela autoridade não escondia os seus receios de alteração da ordem 

pública pela falta de trocos, solicitando que as forças da Guarda Nacional Republicana, de Évora, não 

fossem retiradas do Algarve. 

 A falta de trocos já se fizeram sentir em Setembro de 1915, em Lagos, localidade a que 

chegariam a 21 daquele mês «uma quantia grande em prata, d‟algumas dezenas de contos de réis, para 

trocos que escasseavam n‟aquele concelho». Contudo, o tesoureiro da Fazenda Pública declarara que não 

se responsabilizava pela guarda de tão avultado montante, visto não caber no cofre. O secretário das 

finanças requisitara uma força da Guarda Nacional Republicana para que durante duas ou três noites 

fizesse a guarda à Tesouraria Pública. Guarda que declarou não poder realizar o serviço. O administrador 

do concelho pedia autorização para o comandante de Infantaria 33 fornecer um cabo e três soldados para 

fazerem a guarda, visto que era da «maior urgencia este assunto» (ADF. Inventário do Governo Civil. 

Livro de Registo da Correspondência Recebida pelo Governo Civil, 1914-1919 (385), «Telegrama do 

Administrador do Concelho de Lagos», 20/10/1915). Também, em Vila Real de Santo António, em 

Outubro de 1915, fazia-se sentir a escassez de trocos que se agravaria com a realização da feira marcada 

para 10, 11 e 12 de Outubro (ADF. Inventário do Governo Civil, Livro Copiador de Telegramas do 

Governo Civil, 1908-1915 (447), «Telegrama ao Exmo. Ministro das Finanças», 6/10/1915). 

 Na sessão da Câmara dos Deputados realizada a 5 de Julho de 1917, o deputado pelo Algarve, 

Adelino Furtado, mencionava precisamente esta questão afirmando que era «grande a falta de moeda de 

cobre para trocos na província do Algarve. Isso dificulta, enormemente, as pequenas transacções 

comerciais e dá em resultado que o povo se vê obrigado a fazer uma espécie de papel moeda com 

assinaturas e carimbos. Acontece que algumas pessoas guardam moedas de cobre o de prata, não sei 

para que fim. Isto está causando grandes transtornos ao comércio e dá em resultado a propagação de 

boatos disparatados e inconvenientes». Em resposta, o Ministro do Interior, Almeida Ribeiro confirmaria 

aquelas palavras, adiantando que a rarefacção tinha como explicação «a exportação para Espanha com o 

fundamento de que lá os metais tem maior valor. Foram dadas ordens apertadas para que se fiscalize a 

saída da moeda nos termos da lei em vigor» (Diário da Câmara dos Deputados, Sessão de 5 de Julho de 

1917). 
645

 “Falta de trocos”, O Povo do Algarve, n.º 96, 20/07/1917, p. 2. 
646

 SALAZAR, António de Oliveira, “A Questão Cerealífera. O Trigo (1916)”, Inéditos e Dispersos, II, 

Estudos Económico-Financeiros (1916-1928), Tomo I, p. 80. 
647

 SALAZAR, António de Oliveira, “A Questão Cerealífera. O Trigo (1916)”, Inéditos e Dispersos, II, 

Estudos Económico-Financeiros (1916-1928), Tomo I, p. 81. 
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elementos eram essenciais para gerir as escassas disponibilidades existentes e para 

conhecer a quantidade quer de milho colonial, quer de trigo exótico
648

 a importar. 

As medidas intervencionistas do Estado e os procedimentos coercivos que 

arquitectou, tão contestados pelos proprietários, colocavam em causa os elementos 

recolhidos. Os seus principais visados recusaram-se a apresentá-los e, quando o faziam 

falsificavam-nos, subavaliando as produções. Os elementos estatísticos que o governo 

utilizava eram, consequentemente, muito deficientes. Vamos, porém, apesar das 

anteriores reticências, fornecer os elementos que foi possível compilar. 

 Em 26 de Outubro de 1914, o governo mandava proceder ao arrolamento das 

quantidades de trigo, em grão e em farinha que existissem no continente, em 1 de 

Novembro de 1914
649

. As autoridades administrativas de cada concelho estavam 

encarregadas de utilizar todos os meios de publicidade para que os detentores de trigo 

fornecessem os elementos mais exactos possíveis. 

Realizado o arrolamento soube-se que existiam 203.437.574 litros de trigo em 

grão e 29.048.264 quilos de farinha, cabendo ao distrito de Faro, os valores seguintes
650

 

(Quadro n.º 61): 

 

Quadro n.º 61 

Existência de Trigo no Distrito de Faro 

1914 

Concelhos 
Em grão 

(litros) 
Em farinha 

(quilos) 

Albufeira 

Alcoutim 

Aljezur 

Alportel 

Castro Marim 

Faro 

Lagoa 

Lagos 

Loulé 

302.529 

53.020 

363.169 

169.002 

372.154 

118.275 

388.276 

213.964 

7.684 

7.443 

4.025 

8.032 

6.080 

238.467 

30.495 

22.378 

890.067 

14.680 

                                                 

648
 Um «Conta de farinha exótica fornecida pelo Ministério das Subsistência» - cópia do original -, datada 

de 7 de Abril de 1919, indica-nos que os concelhos de Faro, Vila Real de Santo António, Albufeira, 

Olhão, Silves, Alportel, Tavira e Loulé, receberam 743.367 quilos/peso líquido daquele produto, no valor, 

incluindo transportes, de 298.732$55 (ADF. Livro da Correspondência recebida pelo Governo Civil, 

1918, Mç.2/Cx.761). Desconhecemos o período temporal a que se refere esta transacção. 
649

 Decreto n.º 972, de 26/10/1914. 
650

 “Nota do trigo existente no continente em 1 de Novembro de 1914”, Diário do Governo, n.º 222, I 

Série, de 26/1171914. 
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Monchique 

Olhão 

Silves 

Tavira 

Vila do Bispo 

Portimão 

V. R. S. António 

135.506 

455.074 

98.124 

1.356.649 

144.929 

17.415 

26.000 

75.468 

113.952 

234.670 

133.344 

3.300 

90.955 

7.275 

          TOTAL 4.221.770 1.880.631 
Fonte: “Nota do trigo existente no continente em 1 de 

Novembro de 1914”, Diário do Governo, n.º 222, I 

Série, de 26/1171914. 

 

Este distrito até não se podia lamentar em excesso. A nível nacional havia ainda 

nove distritos com quantidades inferiores de trigo em grão e doze distritos com 

quantidades inferiores de trigo em farinha ao de Faro. 

Contudo, confrontando o quadro anterior e o seguinte, verificamos que o 

consumo era muito superior à existência de trigo, mesmo levando em conta a diferença 

temporal que os separa, o que ainda agravaria mais a comparação. 

Decorridos dois anos, perante o agravamento da falta de subsistências seria 

efectuado um levantamento sobre o presumível consumo anual de cereais (Quadro n.º 

62). 

 

Quadro n.º 62 

Cálculo do consumo anual de cereais 

(Art. 11.º do dec. n.º 2.488, de 30 de Junho de 1916 

Unidade: litros 

     Concelhos Trigo Milho Centeio 

Albufeira 

Alcoutim 

Aljezur 

Alportel 

Castro Marim 

Faro 

Lagoa 

Lagos 

Loulé 

Monchique 

Olhão 

Silves 

Tavira 

Vila do Bispo 

Portimão 

Vila R. de St. António 

4 100 000 

800 000 

300 000 

2 910 000 (kg) 

1 920 000 

4 750 000 

4 080 000 

1 700 000 (kg) 

6 570 000 

1 150 000 

8 434 902 

4 5000 000 (kg) 

12 200 000 (kg) 

1 630 000 

3 350 000 (kg) 

2 000 000 

1 250 000 

30 000 

100 000 

201 500 

420 000 

310 000 

200 000 

300 000 (kg) 

1 642 500 

344 760 

2 052 179 

1 000 000 (kg) 

1 500 000 (kg) 

680 000 

80 000 (kg) 

800 000 

- 

120 000 

- 

7 000 

480 000 

53 000 

- 

10 000 (kg) 

503 700 

18 000 

680 (1)
 

250 000 (kg) 

438 000 (kg) 

160 000 

- 

- 

Nota: (1) esta quantidade destinava-se apenas para semente. No concelho de Tavira o 

consumo de centeio era insignificante, assim como a sua produção. 

Fonte: ADF. Inventário do Governo Civil – Maços - Mapas de Cálculo do Consumo 

Anual de Milho, Trigo e Centeio no Distrito de Faro, 1916, Mç2/Cx119. 
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 A análise da documentação de alguns concelhos remetida ao governo civil 

permite-nos uma leitura mais pormenorizada acerca do consumo daqueles (Quadro n.º 

63). 

 

Quadro n.º 63 

Cálculo do consumo anual de cereais 

(Art. 11.º do dec. n.º 2.488, de 30 de Junho de 1916 

Unidade: litros 

Concelhos Trigo Milho Centeio 
 Alimentação Agricultura 

(sementeira) 

Indústrias 

locais 

Alimentação Agricultura 

(sementeira) 

Alimentação Agricultura 

(sementeira) 

Alportel 
Faro 

Lagoa 

Olhão 
Fuzeta 

Moncarapacho 

Olhão 
Pechão 

Quelfes 

Portimão 

2 250 000 (kg) 
4 500 000 

1 500 000 

 
317 967 

2 737 500 

2 400 000 
900 000 

955 935 

3 300 000 (kg) 

2000 000 
250 000 

80 000 

 
- 

48 000 

- 
20 000 

143 000 

50 000 (kg) 

540 000 
- 

1 500 000 

 
- 

- 

- 
- 

912 500 

- 

200 000 
280 000 

2 000 000 

 
4 080 

728 000 

800 000 
182 500 

335 252 

70 000 (kg) 

1 500 
30 000 

- 

 
- 

1 500 

- 
500 

347 

10 000 (kg) 

6 000 
50 000 

- 

 
- 

- 

- 
- 

- 

- 

1 000 
3 000 

- 

 
30 

400 

- 
250 

- 

- 

Fonte: ADF. Inventário do Governo Civil – Maços - Mapas de Cálculo do Consumo Anual de 

Milho, Trigo e Centeio no Distrito de Faro, 1916, Mç2/Cx119. 

 

Embora separados por um intervalo de dois anos, o confronto dos quadros 

anteriores, evidencia que a existência de cereais no distrito de Faro era francamente 

inferior ao cálculo das necessidades anuais. 

Comparando ainda aquele quadro com as quantidades de géneros existentes no 

concelho de Olhão, a 7 de Janeiro de 1917, designadamente de cereais, constatamos 

uma perigosíssima falta de produtos para satisfação das populações. Assim, tínhamos: 

trigo - 134.000; milho - 10.000; cevada - 22.000; centeio – 500 e batatas - 8.000 litros
651

 

A situação tinha tendência para se agravar. Consequentemente, com base em 

legislação de Junho de 1917
652

, novo inquérito foi realizado visando, mais uma vez, 

conhecer o consumo de cereais nos concelhos algarvios. 

Entre Julho e Agosto de 1917 apressaram-se os administradores dos concelhos a 

elaborar um conjunto de mapas que forneciam as necessidades dos concelhos. Embora 

até nós tenham apenas chegado dados de escassos concelhos, as informações permitem-

                                                 

651
 AHMO. Administrador do Concelho, Correspondência Expedida (Copiadores), «Ofício ao Exmo. Sr. 

Governador Civil do Districto de Faro”, n.º 26, Olhão, 7/01/1917, SR:A/A.2.74, 1917 – Governador Civil 

n.º 1. 
652

 Art. 15.º, do Decreto n.º 3.216, de 28 de Junho de 1917. 
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nos aquilatar de alguns indicadores da produtividade agrícola daqueles concelhos e da 

qualidade do pão. 

Perante o inquérito realizado pelo Governo Civil de Faro constatava-se algo que 

seria do conhecimento de todos, que os concelhos registavam défices de cereais 

panificáveis
653

. 

Comparando os quadros abaixo indicados com os antecedentes, verificamos que 

eles coincidem aproximadamente (Quadro n.º 64). 

 

Quadro n.º 64 

Consumo anual de pão e farinha 

Concelho de Lagoa 

(Quilos) 

 

Freguesias 
Consumo de pão por qualidades 

Quantidades de 

farinha importada por 

ano 

 
Consumo por dia 

(farinha de trigo) 

Consumo por ano 
(farinha de trigo) 

 

Estombar 

Ferragudo 

Lagoa 

Porches 

544 

375 

1.399 

290 

198.660 

136.875 

510.635 

105.850 

165.467 

114.063 

425.530 

88.210 

Total 2.608 951.920 793.270 

Fonte: ADF. Inventário do Governo Civil – Maços - Correspondência Recebida pelo 

Governador Civil, 1917, Mç5/Cx61. 

 

Em Lagoa, o gasto provável com 20 litros de trigo lançado à terra regulava por 

6$00 – semeação, ceifa e debulha. Consumia-se apenas pão fabricado com farinha de 

trigo, visto que a cevada não chegava para os animais. Não havia misturas na farinha e, 

se houvesse, vinha na farinha importada
654

. 

 

 

 

 

 

 

                                                 

653
 ADF. Inventário do Governo Civil – Maços - Correspondência Recebida pelo Governador Civil, 

1917, Mç5/Cx61. 
654

 ADF. Inventário do Governo Civil, Livro Copiador de Telegramas do Governo Civil, 1918 (191A), 

«Telegrama ao Exmo. Governador Civil de Faro, Hotel Francfort, Lisboa», de 9 de Dezembro de 1918. 
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Quadro n.º 65 

Consumo anual de pão e farinha 

Concelho de Lagos 

(Quilos) 

Freguesias Pão Farinha 
S. Sebastião 

Santa Maria 

Odiáxere 

Luz 

Bensafrim 

540.000 

500.000 

165.000 

294.000 

248.000 

425.000 

365.000 

123.000 

212.000 

181.000 

Total 1.747.000 1.306.000 
Fonte: ADF. Inventário do Governo Civil – Maços 

- Correspondência Recebida pelo Governador 

Civil, 1917, Mç5/Cx61. 

 

 Nos tempos mais recentes, no concelho de Lagos, apenas se tinha fabricado pão 

de trigo de um só tipo e não havia pasteleiros, nem estabelecimentos similares que 

consumissem farinhas
655

. 

 

Quadro n.º 66 

Consumo anual de pão e farinha  

Concelho de Faro 

(Quilos) 

Freguesias Pão 
Farinha 

importada 

Sé 

S. Pedro 

Conceição 

Estói 

Santa Bárbara de Nexe 

1.100.000 

1.300.000 

500.000 

1.000.000 

1.000.000 

1.000.000 

1.100.000 

400.000 

800.000 

800.000 

Total 4.900.000 4.100.000 
Fonte: ADF. Inventário do Governo Civil – Maços - Correspondência 

Recebida pelo Governador Civil, 1917, Mç5/Cx61. 

 

 No concelho de Faro era habitual o consumo de pão fabricado com farinha de 

trigo. Contudo, com a crise tinha surgido para o consumo público pão de farinha mista. 

Não existiam indústrias locais onde se gastassem farinhas na fabricação de massas e de 

bolachas. 

 

 

                                                 

655
 ADF. Inventário do Governo Civil, Livro Copiador de Telegramas do Governo Civil, 1918 (191A), 

«Telegrama ao Exmo. Governador Civil de Faro, Hotel Francfort, Lisboa», de 9 de Dezembro de 1918. 
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Quadro n.º 67 

Consumo anual de pão  

Concelho de Albufeira 

(Quilos) 

Freguesias Pão 

Albufeira 

Guia 

Paderne 

1.050.300 

243.000 

510.000 

Total 1.758.300 
Fonte: ADF. Inventário do 

Governo Civil – Maços - 

Correspondência Recebida pelo 

Governador Civil, 1917, 

Mç5/Cx61. 

 

 O administrador de Albufeira, António de Sousa Faísca, informava que a 

quantidade de farinha importada alcançara as 990 toneladas. Pronunciava-se ainda sobre 

salários pagos - todos pagos em dinheiro -, embora não mencionasse o seu exacto 

quantitativo. 

 

Quadro n.º 68 

Consumo anual de pão e farinha  

Concelho de Alportel 

(toneladas) 

Consumo de pão Qualidade do pão 

Quantidade da 

farinha 

importada 

Gastos 

prováveis na 

agricultura 
O consumo de pão era 

relativo à farinha 

importada e mais cerca 

de 300 toneladas 

produção aproximadas 

do concelho depois de 

deduzidos os gastos 

prováveis da 

agricultura 

2.ª qualidade. Era quase 

todo fabricado nas 

próprias casas dos 

consumidores 

900 100 

Fonte: ADF. Inventário do Governo Civil – Maços - Correspondência Recebida pelo Governador 

Civil, 1917, Mç5/Cx61. 

 

 No concelho de Alportel, o pão era fabricado a partir da farinha importada e de 

alguma produção do próprio concelho
656

. 

 

                                                 

656
 ADF. Inventário do Governo Civil – Maços. Correspondência Recebida pelo Governador Civil, 

Mapas enviados pelos Administradores dos Concelhos de Lagos, Lagoa, Faro, Albufeira e Alportel, de 

10, 14 e 23 de Julho e de 17 e 28 de Agosto 1917. 
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6. O açambarcamento 

 As práticas do açambarcamento, do contrabando e da saída de géneros viviam 

tão intimamente que, frequentemente, se confundiam. Embora pareça estranho, 

raramente, para não afirmar peremptoriamente que nunca nos surgiu, pelo menos na 

documentação para o Algarve, a expressão mercado negro, embora nos pareça que 

esteja subjacente naquela prática. Denunciou-se literalmente desde o ribombar dos 

canhões os açambarcadores. Vejamos algumas ocorrências. 

Em 4 de Agosto de 1914 era publicada pelo Governador Civil de Faro uma 

circular ordenando a máxima vigilância contra esta prática e consequente alteração dos 

preços de diversas mercadorias, assim como contra «todos os crimes que se relacionam 

com a circulação, aceitação e ágio da moeda com curso legal no território da 

Republica Portugueza»
657

. 

Já bem entrados na refrega europeia eram multados em Portimão por 

açambarcamento dois negociantes de cereais
658

. 

 A 30 de Abril de 1917, o condutor de carros Manuel de Sousa transportou, de 

Loulé para Faro, 20 sacas de farinha, declarando que a mesma se destinava ao 

estabelecimento de J. A. Xabregas & C.ª. Contudo, aquela farinha não dera entrada 

naquele estabelecimento e não pagara imposto indirecto ao município farense. Caía sob 

a alçada da lei o referido condutor
659

. 

 Os periódicos algarvios vergastavam o eterno açambarcador e as várias 

modalidades de furtar as populações, como era o caso do «fiel da balança ... um grande 

amigo do vendedor ... e do comprador, quando este faz as suas compras para 

armazenar. 

 Ha pratos da balança prevenidos com espera para o fiel nunca acusar os 

excessos quando se compra, ou as faltas quando se vende. 

 E o dedinho agil e ageitado do carniceiro que centenares de escudos não 

representa na sua acção pressiva no prato onde a carne é pesada?»
660

. 

Entretanto, com a chegada ao poder de Sidónio Pais, com Machado Santos como 

secretário das subsistências entrava em cena o fogoso Botelho Moniz que iniciava o seu 

                                                 

657
 “Circular”, O Algarve, n.º 333, 09/08/1914, p. 2. 

658
 O Algarve, n.º 432, 02/07/1916, p. 3. 

659
 ADF. Fundo: Câmara Municipal de Faro, Serviços Administrativos, Correspondência Expedida, 1916-

1917, «Ofício ao Exmo. Sr. Administrador do Concelho de Loulé», n.º 231, 23/5/1917, Livro 48, C/A..5 
660

 “Os ambiciosos”, O Algarve, n.º 483, 24/06/1917, p. 1. 
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combate contra os açambarcadores e especuladores, mas que provocaria um enorme 

descontentamento no seio dos grandes comerciantes
661

. 

 Em toda a província os açambarcadores adquiriam e armazenavam todo o tipo 

de géneros para depois os exportarem para Espanha, de que resultava a sua penúria
662

. 

 Em Boliqueime igualmente se fazia sentir o açambarcamento dos produtos com 

graves prejuízos para as «classes trabalhadoras»
663

. 

 Em 7 de Agosto de 1918, o Governador Civil pedia que lhe fossem enviados 

quatro fiscais para varejo, em Aljezur, precisamente por causa dos «grandes 

açambarcamentos» que se realizavam
664

. 

 Não muito distante, em Portimão, por denúncias feitas à Guarda-fiscal, esta 

descobrira grandes reservas de sabão, escondidas em armazéns, pelo que os seus 

detentores suportariam pesadíssimas multas
665

. Ainda nesta cidade, para obstar à 

ocultação de milho, a Câmara Municipal encarregara empregados superiores a realizar 

anotações a cada um dos proprietários para se conhecer a verdadeira produção da 

colheita daquele cereal
666

. 

 O movimento operário muitos documentos elaborou acerca da questão das 

subsistências e contra a prática do açambarcamento, considerado uma das várias causas 

para a constante subida dos preços. Em Outubro de 1918, a cerca de um mês da eclosão 

da greve geral de 18 de Novembro, consideravam que o agravamento dos preços, «não 

nos cansaremos de o dizer, não é derivado da guerra, mas da exploração infame dos 

açambarcadores que têm feito fabulosas fortunas à custa da miséria pública»
667

. 

 Em Alcoutim, Braz Machado, «o chefe dos impostos», em comissão de serviço 

naquele concelho e o alferes da guarda-fiscal, comandante da secção, apreenderam 

enormes quantidades de azeite, aos seguintes lavradores: Manuel Custodio, do «Monte 

                                                 

661
 MARTINS, Rocha, Memorias Sobre Sidonio Paes, pp. 201-204. 

662
 ADF. Inventário do Governo Civil. Livros Copiadores de Correspondência do Governo Civil, 1917-

1918 (398), «Ofício ao Exmo. Engenheiro Director dos Caminhos de Ferro Sul e Sueste», 2.º Secção, n.º 

157, 29 de Março de 1918. 
663

 ADF. Inventário do Governo Civil. Livros Copiadores de Correspondência do Governo Civil, 1917-

1918 (398), «Ofício ao Exmo. Administrador do Concelho de Loulé», 2.º Secção, n.º 162, 2 de Abril de 

1918. 
664

 ADF. Inventário do Governo Civil, Livros Copiadores de Telegramas do Governo Civil, 1918 (191A), 

«Telegrama ao Inspector da Fiscalização dos Abastecimentos. Secretaria de Estado do Interior, Lisboa», 

de 17 de Agosto de 1918. 
665

 O Algarve, n.º 546, 08/09/1918, p. 1. 
666

 O Algarve, n.º 549, 29/09/1918, p. 1. 
667

 ALVES, J. Fernandes, “A questão das subsistencias”, A Voz do Operário, 13/10/1918, cit. in 

PEREIRA, José Pacheco, As Lutas Operárias contra a Carestia de Vida. A Greve Geral de Novembro de 

1918, p. 117. 



Capítulo III – A Falta de Subsistências 

 

187 

 

 

da Maria Cova»; Francisco da Palma, do lugar do Tesouro; Joaquim da Palma, do lugar 

de Clarines e a José Mateus, da aldeia de Giões
668

. 

No centro conserveiro olhanense, cerca de Outubro de 1918, um incêndio em um 

armazém de cepa permitira a descoberta por debaixo daquela de muitas sacas de farinha 

e de caixas de petróleo e sabão. O açambarcamento aguçava o engenho
669

. 

Desregulado como se encontrava o mercado de produção e de distribuição de 

géneros, proliferou o açambarcamento alimentado por comerciantes e por grupos e 

indivíduos que melhor podiam pagar e o contrabando. Este, por seu lado, sustentaria um 

tráfego de produtos que tiveram quer no próprio país, quer na Espanha regiões 

predilectas. Muitos foram os negociantes e comerciantes que realizaram enormes 

fortunas à sua sombra. 

O açambarcador seria alvo da fúria das populações, das instituições e dos 

jornais, aquele que prolongava no tempo a máxima arrecadação dos produtos para a 

conta-gotas ir depositando no mercado os géneros em progressiva escalada altista. 

Nesta época dramática de guerra e fome, «A peste não se chama influenza – 

chama-se açambarcador»
670

. 

 Acabada a guerra, aí estavam os açambarcadores em dificuldades para venderem 

agora os seus produtos. No Algarve, como no resto de país, «já se encontram à venda 

muitos artigos de subsistências, em todos os géneros de comercio se anunciam baixas 

consideráveis»
671

. 

 Contra esta prática de enormes prejuízos para largos estratos sociais registar-se-       

-ia por todo o país manifestações. 

 

 

7. O Contrabando 

 A falta de géneros, o açambarcamento e o seu preço especulativo criaram 

«excelentes» oportunidades para desenvolver tão «benéfica» actividade. 

Como já deixámos vincado, no contexto da intervenção de Portugal na guerra, 

sob a batuta do Partido Democrático, Afonso Costa estava na disposição de auxiliar a 

                                                 

668
 O Algarve, n.º 546, 08/09/1918, p. 1. 

669
 “Hora angustiosa”, Província do Algarve, n.º 504, 03/11/1918, p. 1. 

670
 «Ao povo consumidor e ao proletariado«, Suplemento a “O Movimento Operário”, de Outubro de 

1918. 
671

 “Açambarcadores”, O Algarve, n.º 556, 17/11/1918, p. 1. 
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Grã-Bretanha no fornecimento de produtos, embora acautelando o contrabando com os 

alemães. Na reunião do Conselho de Ministros realizada a 4 de Dezembro de 1915, 

aquele governante relata a apreensão que mandara efectuar a uma quantidade de 

gasolina destinada a Espanha enviada pela Vacuum Oil Company, por intermédio da 

casa Merold, que utilizava um «barco automóvel», o qual realizava viagens para o 

Algarve com carga de materiais de construção. Anteriormente, o referido barco dera 

origens a várias suspeitas, apesar da firma exportadora ser americana e ter a dirigi-la um 

britânico. Porque a remessa lhe parecera «suspeita, mandou-a suster»
672

. 

 Para os finais de Junho de 1916, o jornal O Algarve, manifestava o seu 

descontentamento em relação ao seu congénere de Beja, o Porvir, por este afirmar que a 

farinha que se encaminhava para o Algarve era contrabandeada para Gibraltar. 

Explicava que a farinha recebida era simplesmente convertida «num mesquinho pão de 

varios pesos e feitios sem preços de tabela que o regule porque a escassez não permite 

discussão»
673

. Poucas dúvidas nos restam em afirmar que muitos produtos, 

nomeadamente, farinha, se encaminhavam, legal e maioritariamente ilegalmente, para 

aquela colónia britânica. 

 Contrabandeava-se entre o Alentejo e o Algarve
674

, mas, essencialmente, com a 

Espanha
675

, perante a total complacência do Governo. Na sessão do Conselho de 

Ministros, efectuada a 12 de Maio de 1917, numa conjuntura de enorme escassez, o 

Ministro do Trabalho, Lima Bastos, não tinha pejo em declarar que a «farinha de 

contrabando, não chegava para as necessidades e que na fronteira colocavam-se 

embaraços ao seu trânsito
676

. 

Da extensa documentação consultada extrai-se uma evidência: de longe, foram 

os ovos o género mais desejado para tão lucrativo tráfico (Quadro n.º 69). 

 

                                                 

672
 MARQUES, O., O Segundo Governo de Afonso Costa, 1915-1916, Acta n.º 3, 4/12/1915, p. 24. 

673
 O Algarve, n.º 431, 24/06/1916, p. 1. 

674
 Em finais de Junho de 1919, mas evocando o ano de 1917, o deputado algarvio Estêvão Águas, 

colocava em causa as palavras de um ministro de então que afirmara «que, pela serra de Serpa, a 

província do Algarve fazia contrabando de trigo a tal ponto que tinha abarrotado todas as povoações» 

(Câmara dos Deputados, Sessão de 27/6/1919). Talvez não abarrotasse, mas que o contrabando se 

realizava não temos dúvidas.  
675

 Um «velho amigo» de Ludovico de Menezes, em princípio de Janeiro de 1918, afirmava que «De 

Espanha passavam os trigos e farinhas que fossem precisos, apezar da proibição da saída, pois todos 

sabem o que são os guardas espanhoes e toda a raia, e mesmo uma boa faixa a todo o comprimento do 

paiz, seriam assim abastecidos» (MENEZES, Ludovico, “Subsistências. Vida cara na província”, A 

Lucta, 15/1/1918, p. 12.). 
676

 MARQUES, O., O Terceiro Governo de Afonso Costa – 1917, p. 90. 
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Quadro n.º 69 

Algumas Apreensões Por Contrabando 

Produto Data Local Quantidade/Valor 

Açúcar pilé 

(marca 

«Gibraltar) 

25 de Janeiro de 1915 

Faro 

(Comerciante 

José Augusto 

Paraíso Pinto) 

1.526 kg 

305$00 

Ovos Fevereiro de 1916 Arábia (Faro) 578 Kgs 

Ovos Maio de 1917 Cacela 

14 Caixas. !5.000 a 

17.000 

350$00 a 400$00 

Ovos Agosto de 1917 Livramento 10 ou 12 caixotes 

Ovos !3 Julho de 1918 Livramento 
70.000 

140$00 

Ovos 
Finais de Setembro - 

princípio de Outubro 
Ancão 22.500 

Fontes: ADF. Inventário do Governo Civil, Livro Copiador de Telegramas do Governo 

Civil, 1908-1915 (447); O Algarve; Província do Algarve; O Povo do Algarve.   

 

Os seus fautores foram punidos com multas e prisão. Houve contrabandistas que 

ripostaram com tiros à Guarda-fiscal de que resultaria para ambos os lados feridos. 

 No Algarve, no dealbar do conflito, em Agosto de 1914, negociantes de ovos e 

galinhas percorriam-no comprando grandes quantidades destes produtos aos próprios 

produtores e por preços elevados e depois faziam-nos sair como contrabando pelas 

fronteiras
677

. 

 Para controlar o contrabando de ovos e de gado bovino para Espanha, o 

governador civil de Faro, Joaquim da Ponte, solicitava do governo que a guarda-fiscal, 

que deveria ser reforçada em Vila Real de Santo António, exigisse guias de trânsito 

passadas pelos administradores do concelho, aos vendedores destes produtos
678

. Os 

ovos deviam ser canalizados para as localidades do país onde havia escassez
679

. 

 O administrador do concelho de Loulé solicitava a intervenção da GNR contra a 

exportação clandestina de ovos para Espanha e para que também fosse realizada 

rigorosa vigilância no concelho de Alportel pelas mesmas razões
680

. 

                                                 

677
 ADF. Inventário do Governo Civil, Livros Copiadores de Correspondência do Governo Civil com as 

Câmaras Municipais, 1895-1920 (330A), «Circular aos Administradores», n.º 40, de 14 de Outubro de 

1914. 
678

 ADF. Inventário do Governo Civil, Livro Copiador de Telegramas do Governo Civil, 1908-1915 

(447), «Telegrama ao Exmo. Ministro do Interior», 11/10/1915. 
679

 ADF. Inventário do Governo Civil, Livro Copiador de Telegramas do Governo Civil, 1908-1915 

(447), «Telegrama a todos os administradores dos concelhos, excepto Faro», 12/10/1915. 
680

 ADF. Inventário do Governo Civil. Livros Copiadores de Correspondência do Governo Civil, 1915-

1916 (406), «Ofício ao Sr. Comandante da 1.ª Companhia do Batalhão n.º 3 da GNR em Faro», n.º 611, 2 

de Dezembro de 1915. 
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 E, não era apenas este produtos, como ainda peixe, batatas e outros géneros 

alimentícios. O governador civil pedia que a GNR nos «giros ruraes» investigasse estas 

alegações, «obrigando esses açambarcadores a apresentar-se ás autoridades 

administrativas afim de lhes serem passadas as guias de trânsito para terras do nosso 

paiz depois de abastecidas as localidades». E, acrescentavam algo de importância para 

os tempos que corriam: a manutenção da ordem estava dependente da carestia dos 

produtos
681

. 

Os ovos e o gado saíam pelos concelhos de Alcoutim e de Vila Real de Santo 

António originando a sua rarefacção ou o seu preço exorbitante. Era preciso evitar a sua 

saída, embora fosse um serviço «espinhoso», devido à circunstância da «Hespanha 

estar a dar-nos muito pão atravez da raia»
682

. 

Não ficava por aqui a prática contrabandista, visto que as peles
683

 e o azeite
684

 

seguiam sempre o mesmo mercado consumidor 

Para Espanha continuava a seguir clandestinamente muito gado, fazendo-se 

sentir a falta de carne. O gado era adquirido por compradores espanhóis nas feiras e 

mercados, nos concelhos circunvizinhos da raia, não deixando frequentemente de 

intervir um intermediário português
685

. 

Em 19 de Junho de 1917, o governador civil de Faro exortava o administrador 

do concelho de Vila Real de Santo António a empregar a maior vigilância e todos os 

meios ao seu alcance na repressão do contrabando de gasolina que parecia fazer-se, em 

prejuízo dos cofres públicos e da segurança da nação
686

. 
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 ADF. Inventário do Governo Civil. Livros Copiadores de Correspondência do Governo Civil, 1916-

1917 (139A), «Ofício ao Sr. Comandante da 1.ª Companhia do Batalhão n.º 3 da GNR em Faro», 2.ª 

Secção, n.º 341, 19 de Junho de 1917. 
682

 ADF. Inventário do Governo Civil. Livros Copiadores de Correspondência do Governo Civil, 1916-

1917 (139A), «Ofício ao Exmo. Sr. Bernardino Pires Franco, Comandante da Companhia da Guarda 
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 ADF. Inventário do Governo Civil. Livros Copiadores de Correspondência do Governo Civil, 1915-

1916 (406), «Ofício ao Sr. Administradores dos Concelhos de Alcoutim, Castro Marim e Vila Real de 

Santo António», n.º 82, 8 de Abril de 1916. 
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 ADF. Inventário do Governo Civil, Livros Copiadores de Correspondência do Governo Civil com as 

Câmaras Municipais, 1895-19120 (330A), «Circular aos Administradores», n.º 4, de 22 de Janeiro de 

1917. 
685

 ADF. Inventário do Governo Civil. Livros Copiadores de Correspondência do Governo Civil com as 

Câmaras Municipais, 1895-1920 (148), «Circular aos administradores», n. 13, 24 de Maio de 1917. 
686

 ADF. Inventário do Governo Civil, Correspondência Recebida pelo Governo Civil, 1917-1919, 

Mç21/Cx94, «Ofício ao Administrador do Concelho de Vira Real de Santo António», n.º 15, de 19 de 

Junho de 1917. Cerca de Abril, em Vila Real de Santo António, um soldado da guarda fiscal ferira na 

cabeça um indivíduo que contrabandeava ovos para Espanha, ferimento que viria a provocar-lhe a morte. 

Quando da passagem do féretro o povo obrigaria o cortejo a parar à porta do quartel exigindo que o 

militar fosse expulso. O quartel foi apedrejado e partido os vidros. A resposta da guarda não se faria 
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Também não descartamos a ideia de contrabando de conservas de peixe. Em 

Junho de 1917, Arantes Pedroso, Ministro da Marinha, leu uma carta, em pleno 

Conselho de Ministros, apanhada pela censura, de um tal António Soares, «sobre 

fornecimento de caixas de conservas e géneros alimentícios na Espanha aos 

submarinos alemães».
687

 

Mas porquê todos estes produtos para Espanha? Certamente porque neste país o 

seu preço seria mais convidativo. Poderia existir mais alguma razão? Talvez. 

Noticiavam os jornais espanhóis que tinham sido avistados nas suas águas submarinos 

alemães a receberem gasolina e petróleo
688

. Junto à costa algarvia era frequente 

aflorarem à superfície submarinos alemães e já referimos que muitos foram os navios 

mercantes torpedeados por aqueles. Em Maio de 1917, em Esposende, suspeitava-se 

que 9.000 ovos tivessem sido contrabandeados para submarinos daquela 

nacionalidade
689

. Assim, não nos espantaria que muitos destes géneros seguissem 

destino semelhante. 

Pela sua enorme escassez e alto preço alcançado os cereais atraíam o negócio 

ilícito. A farinha que estava sendo enviada para Faro era «desviada», pelo que o 

Governo, em Nota Oficiosa, confirmava o encerramento da «fronteira do Alentejo para 

o Algarve» e ordenava a fiscalização dos cais e de toda «a via fluvial» no Guadiana
690

. 

Mas os resultados eram escassos. Em finais de Julho de 1918 havia 

conhecimento que o contrabando de cereais se processava com as maiores facilidades 

«pelas estradas que levam aos concelhos de Lagos e Portimão», devido à grande área 

do concelho de Aljezur e à sua característica topográfica, com evidentes prejuízos para 

este concelho
691

. 

                                                                                                                                               

esperar, tendo causado o «levantamento da população aterrorisada». O incidente terminaria com a prisão 

do guarda que fora atingido com algumas pedras na cadeia civil (“Em Vila Real de Santo António. Um 

incidente com a guarda fiscal”, O Algarve, n.º 525, 14/4/1918, p. 2). 

 Em Odemira, o administrador do concelho, acompanhado do seu secretário e de uma força 

militar andou percorrendo os celeiros particulares do concelho, arrecadando para distribuição o trigo e 

outros cereais que estavam açambarcados pelos proprietários para artificialmente elevar os preços. Esta 

acção era saudade pelo jornal O Algarve, evidenciando que esta fiscalização não seria muito seguida na 

província (O Algarve, n.º 531, 26/05/1918. p 2). 
687

 MARQUES, O., O Terceiro Governo de Afonso Costa – 1917, p. 147. 
688

 O Algarve, n.º 386, 15/08/1915, p. 1. 
689

 “Em Expozende. O caso dos 9.000 ovos. Persiste a suspeita de que eram para os submarinos alemães”, 

O Século, 08/05/1917,  p. 1. 
690

 O Algarve, n.º 534, 16/06/1918, p. 1. 
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 ADF. Inventário do Governo Civil. Livros Copiadores de Correspondência do Governo Civil, 1917-

1918 (398), «Ofício ao Exmo. Sr. Comandante da 1.ª Companhia do 3.ª Batalhão da GNR», 2.º Secção, 

n.º 341, 29 de Julho de 1918. Em 5 de Agosto de 1918, Governador Civil alertava o administrador de 
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Também o cobre caía nas malhas desta actividade. Para Espanha, evidentemente. 

Pelo Alentejo, andavam negociantes comprando a 5$20 o quilo, dinheiro em cobre, 

quando um quilo de moedas de cobre valeria 1$80. No Algarve, como analisámos 

anteriormente, as pequenas transacções praticamente se tinham deixado de efectuar por 

falta de trocos, tendo algumas localidades, como Vila Real de Santo António, 

«recorrido a fichas de metal para poderem fazer as suas transacções»
692

. Acentuava-se, 

assim, a falta de trocos e dificuldades de circulação que podia dar origem a alteração da 

ordem
693

. Do Algarve, o produto esvaía-se para Gibraltar, «onde os amigos inglezes lhes 

teem tanto amor como os nossos comuns vizinhos hespanhoes!»
694

. 

Mas, seria o contrabandista uma personagem maléfica? Parece que a 

representação que as populações tinham daquele, não coincidia com a das autoridades. 

É certo que transportava para Espanha produtos de contrabando, mas também era 

verdade que do país vizinho, em troca, vinham produtos que eram escassos no país e 

                                                                                                                                               

Lagos: «Está entrando essa cidade clandestinamente vindo de Aljezur bastante trigo que é vendido a 4 

escudos vinte litros. Tambem está entrando cevada e fava que vendem respectivamente a 2 e 3 escudos. 

[...]. Brevemente para ahi mandarei um fiscal» (ADF. Inventário do Governo Civil, Livros Copiadores de 

Telegramas do Governo Civil, 1918 (191A), «Telegrama ao administrador de Lagos», de 5 de Agosto de 

1918). À margem do ofício do presidente da comissão administrativa da Câmara Municipal de Aljezur, de 

23 de Julho de 1918, o governador civil, sobre a fiscalização, elucidava que esta estaria a cargo de fiscais 

privativos da Câmara ou pela junta de freguesia e qualquer que fosse o apreendedor eram imprescindíveis 

testemunhas (ADF. Fundo Governo Civil, Registo de Correspondência Recebida pelo Governo Civil, 

1918, Mç1/Cx761, «Ofício ao Exmo. Sr. Governador Civil de Faro», n.º 125, de 23 de Julho de 1918). 

 Mas o contrabando continuaria. Em 1 de Outubro constava o Governo Civil que, apesar das suas 

permanentes recomendações para a mais rigorosa vigilância de não permitir a entrada de trigo no Algarve 

vindo do Alentejo, ainda por cima a preço superior ao da  tabela «continua a fazer-se contrabando do 

qual tem conhecimento Snr. Governador Civil de Beja, ...» (ADF. Inventário do Governo Civil, Livros 

Copiadores de Telegramas do Governo Civil, 1918 (191A), «Telegrama aos Administradores dos 

Concelhos de Albufeira, Loulé, S. B. de Alportel e Tavira», de 1 de Outubro de 1918). 
692

 O Algarve, n.º 543, 18/8/18, p. 1. Em 25 de Junho de 1917, o administrador do concelho de 

Monchique informava alarmado que no seu concelho desaparecera «todo o dinheiro, em prata e cobre, da 

circulação», e pedia providências urgentes, visto que a situação tendia a agravar-se caso não se adoptasse 

medidas eficazes e urgentes (Livro de Registo da Correspondência Recebida pelo Governo Civil, 1916-

1919 (304A), «Ofício do Administrador do Concelho de Monchique», 25/6/1917). Em 16 de Setembro de 

1918 o Governador Civil constatava a falta de cédulas de 10 e 6 centavos, assim como moedas de cobre. 

Esta falta prejudicava principalmente as classes mais pobres, visto que os «negociantes lhe fornecem 

artigos que não carecem em logar trocos suas compras». Solicitava à Casa da Moeda para autorizar o 

Banco de Portugal a fornecer cédulas e moedas (ADF. Inventário do Governo Civil, Livros Copiadores de 

Telegramas do Governo Civil, 1918 (191A), «Telegrama ao Director da Casa da Moeda, Lisboa», de 16 

de Setembro de 1918). 
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 ADF. Inventário do Governo Civil. Livros Copiadores de Correspondência do Governo Civil, 1916-

1917 (139A), «Ofício ao Exmo. Sr. Comandante da 1.ª Companhia do 3.ª Batalhão da GNR», 2.º Secção, 

n.º 382, 12 de Julho de 1917. 
694

 O Algarve, n.º 536, 30/6/18, p. 1. Em 26 de Novembro de 1918, o gerente da Central Eléctrica de Faro, 

dirigiu-se à Câmara Municipal relatando que eram derrubados durante a noite os postos de iluminação 

«para lhes serem subtraidos os fios de cobre que neles se apoiam e que desde o 1.º de Outubro foram 

partidos á pedra diversas lampadas da iluminação publica com os seus abatjours, ...» (ADF. Fundo 

Governo Civil, Registo de Correspondência Recebida pelo Governo Civil, 1918, Mç1/Cx761, «Carta do 

Gerente da Central Eléctrica de Faro», de 26 de Novembro de 1918). 
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caros. O contrabandista apoiava-se em uma rede e nesta muitos lucravam com o 

negócio. Ora, em Abril de 1918, o povo de Faro estava em polvorosa, visto que 

tencionava apoderar-se de um soldado da Guarda-fiscal pode ter assassinado um 

contrabandista pensando que sobre o referido guarda não houvesse procedimento 

disciplinar. O Governador Civil para acalmar a multidão prendeu o guarda, garantindo 

que o mesmo seria processado pelo acto
695

. 

A situação geográfica de Vila Real de Santo António, fazendo fronteira com 

outros concelhos, mas principalmente pela sua posição raiana, foi um local onde 

necessariamente se deveria fazer enorme contrabando. Nesta vila pombalina, muitos 

produtos açambarcados, logo que chegavam ao mercado eram rapidamente adquiridos 

para depois serem encaminhados para o concelho de Mértola, para Ayamonte e Ilhas 

Cristina
696

. Inúmeros são os relatos de contrabando. Em Abril de 1918, uma apreensão 

de contrabando pela guarda-fiscal de Vila Real de Santo António, embora não se faça 

referência aos produtos, rendera alguns contos de réis, pelo que deveria ser de 

importância
697

. Para agravar o dia-a-dia das populações, faltavam os fiscais para 

descobrir os «esconderijos» e verem «os escoamentos de varios artigos que pelas 

fronteiras passam» para Espanha
698

. 

 

 

8. A saída de produtos 

Um dos graves problemas que os povos e as autoridades tiveram que enfrentar 

centrou-se na saída dos produtos para fora dos concelhos ou das localidades. As 

populações impediram a sua saída com justificado receio da sua falta, os comerciantes e 

agricultores defendendo a livre circulação imprescindível aos seus negócios e lucros.  

As primeiras denúncias despoletaram desde o início da peleja. Nos concelhos de 

Olhão e de Vila Real de Santo António, apesar da legislação que proibia a exportação de 
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produtos, continuavam a sair géneros de primeira necessidade com destino a 

Espanha
699

. 

A constatação que a aplicação estrita das instruções emanadas do decreto n.º 

1.483 de 6 de Abril de 1915 tornaria praticamente inexequível o abastecimento dos 

centros urbanos, levaria a Direcção Geral de Administração Política e Civil, em 30 de 

Dezembro, a explicar que o recurso à proibição de saída de géneros de um para outro 

concelho, distrito ou localidade era uma medida «ocasional e transitória, 

imprescindível para pôr termo a alguma perturbação grave de ordem publica, e nunca 

sem que se tenha demonstrado, que os géneros existentes apenas bastam, sem excesso, 

para o consumo local». O Governador Civil deveria recomendar aos administradores 

dos concelhos que, por intermédio dos regedores e de quaisquer outros «Homens Bons» 

das freguesias, sublinhassem quer os danos do impedimento de livre-trânsito dos 

géneros (alguns até sujeitos a deterioração, ou perda completa, se não fossem 

aproveitados atempadamente), quer a implicação de tumultos populares para garantir 

que as subsistências e o seu preço elevado
700

. 

Contudo, a Comissão de Abastecimentos continuava a receber reclamações de 

negociantes e de consumidores contra a dificuldade e impossibilidade que as 

autoridades administrativas impunham ao transporte de géneros alimentícios de uns 

para outros concelhos, alegando escassez do produto na localidade e invocando a 

legislação para justificar a proibição de saída
701

. 

Aquela Comissão considerava legítima a defesa de um concelho em dificultar a 

saída de um produto que não chegasse para o consumo local, mas a proibição 

sistemática correspondia ao «estabelecimento de fronteiras dentro do paiz, sendo 

politicamente um erro e economicamente um prejuizo, para os interesses da agricultura 

e do comercio»
702

. 

A Comissão de Abastecimento, informada do exagero em algumas regiões do 

país da prática antes referida em relação à batata, e que conduzia a «pequenos 

açambarcamentos, retrahimento de vendas e desconfiança nos mercados», resolvera 
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chamar a atenção do Governo Civil de Faro, no caso em apreço, e resolveu igualmente 

propor ao Ministro do Trabalho e Previdência Social que fosse determinado aos 

Governadores Civis ordenarem «o livre comercio e transito nos seus districtos, 

prohibindo-se apenas a sahida nos concelhos absolutamente e provadamente 

deficitários». 

Os Governadores Civis deveriam informar regularmente a comissão das 

necessidades do consumo nos concelhos, comunicando oportunamente o que sucedia de 

anormal em relação ao consumo e comércio quer da batata quer de outros artigos. O 

Ministro do Trabalho e Previdência Social, António Maria da Silva, despacharia 

favoravelmente o parecer daquela Comissão
703

. 

Desde 1915, que as populações se insurgiam contra a saída dos produtos da sua 

região onde eles certamente escasseava. Em Aljezur, em 9 de Agosto daquele ano, as 

classes trabalhadoras não consentiram na saída de géneros alimentares
704

. E ainda na 

mesma localidade, a firma Pacheco & Pacheco, Irmãos, com estabelecimentos de 

fazendas e miudezas em Lagos, queixava-se que o povo impedira o trânsito de dois 

carros carregados com géneros, fazendo ameaças aos condutores
705

. 

Como analisaremos noutro capítulo, registaram-se conflitos sociais para obstar à 

saída de produtos das freguesias e dos concelhos. 

Em 1917, nos meses de Agosto e Setembro, o administrador do concelho de 

Lagos, Victor da Costa e Silva, pedia auxílio para o envio de patrulhas da GNR, para o 

sítio do Escapadinho, na freguesia de Odiáxere, para evitar a saída de géneros
706

. Em 

finais de Agosto, enquanto o povo de Albufeira se amotinava contra a saída de fava
707

, 

negociantes da mesma localidade estavam a embarcar na estação de caminho-de-ferro 

72 toneladas de trigo, a um preço superior ao da tabela, para Lisboa e, com muita 

probabilidades de mais exportarem
708

. 
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E a situação tinha tendência para se agravar, visto que os géneros estavam a 

alcançar «preço assultador devido exportação e saida fóra provincia, tendo já havido 

alterações ordem publica e assaltos estações caminho ferro para impedir saida». No 

Algarve, faltava forças militares e os administradores dos concelhos estavam a pedir a 

demissão dos seus cargos. Alarmado o Governador Civil, que também estava na 

eminência de pedir a demissão,  proclamava «situação impossivel» e que a província 

estava «em completa anarquia»
709

. 

Numa tentativa desesperada para evitar a saída dos produtos o Governador Civil 

rogava ao Director dos Caminhos de Ferro do Sul e Sueste para ordenar que os chefes 

das estações recusassem despachar, quer para fora, quer na própria província sem as 

devidas guias de trânsito passadas pela administração do concelho, evitando, assim 

revoltas do povo
710

. 

Ainda em Agosto de 1917, o Governador Civil de Faro, remetia ao 

administrador do concelho louletano um telegrama no qual se vincava a necessidade de 

«exercer maxima vigilancia saida generos estação caminho de ferro ou outra via sem 

manifesto e guia transito comissão abastecimento local toda mercadoria deve ser 

apreendida termos decreto 2253 e 3216»
711

. 

Em Faro, no dia 26 de Setembro registara-se agitação entre a população devido à 

saída de figo, assim como havia em muitos pontos da província alteração da ordem 

pública
712

. 

Apesar das emanações da Comissão de Abastecimento e das autoridades 

distritais, a prática antes mencionada continuou. Em Sabóia, em Dezembro, João 

Amaro, negociante em Olhão, que comprara a Casimiro Augusto de Matos uma 

quantidade de aveia, combinou com António Guerreiro o seu transporte durante a 

madrugada, visto que lhe constava a oposição do povo à saída daquele produto. 

«Efectivamente fez-se pelas 3 horas, mas nem mesmo assim o sr. Amaro foi bem 
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sucedido, pois que, dando-se com o carregamento, no qual tomou parte o próprio 

comprador sr. João Amaro, vários indivíduos rodearam o carro não consentindo na 

continuação do carregamento, alegando eles, que aquele cereal lhes fazia falta para as 

rações dos seus animais». Não obedecendo João Amaro à intimação para descarregar os 

sacos que já se encontravam em cima do carro «alguns do grupo um pouco mais 

exaltados, saltaram acima do carro descarregando os 6 sacos» os quais foram 

transportados para uma dependência da casa de João Revez Costa onde ficaram 

depositados
713

. 

Uma situação equivalente: saída clandestina de 32 sacas de farinha do depósito 

deste artigo que havia nos armazéns da Câmara Municipal de Portimão, destinadas a um 

padeiro de Lagoa, «sem o menor conhecimento dos vereadores responsáveis naquele 

deposito»
714

. 

 A verdade era que a vigilância para obstar à saída de produtos era assaz difícil 

exigindo a intervenção de todas as autoridades quer civis quer militares. No que 

respeitava ao concelho de Faro era imprescindível exercer apertada vigilância nas 

proximidades da estação Almancil-Nexe e estradas circunvizinhas, assim como em toda 

a estrada próxima da cidade de Faro e artérias que conduziam aos concelhos limítrofes. 

A apreensão deveria de se exercer sobre os ovos, as batatas (doce ou redonda), arroz, 

fava, cevada, aveia, trigo, farinha, azeite (em grande quantidade), gados, feijão, amêijoa 

(em grande quantidade), sempre que não fossem acompanhadas de guias de trânsito
715

. 

Como a situação era grave  na província no que respeitava a cereais, frequentemente se  

solicitava alguma condescendência para a saída de produtos, troca ou cedência de 

produtos entre os concelhos algarvios, embora proibindo a sua saída para fora da 

província
716

. 

Mas, nem sempre era assim, quando os produtos faltavam ou escasseavam, 

como acontecia em meados de Março de 1918, no concelho de Faro, visto que «alguns 

restos de farinha, que com grande sacrificio se manipulou hontem e hoje, tem saido 

para fora do concelho, principalmente para o concelho de Olhão». Sentenciava o 
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Governo Civil para que o pão fabricado no concelho de Faro, não fosse desviado do 

abastecimento da população
717

. 

Um dos casos paradigmáticos acerca desta problemática aconteceu em Portimão, 

no contexto dos celeiros municipais. Quinhentas e cinquenta arrobas e meia de batata 

destinada ao celeiro municipal de Odemira e que deveria embarcar precisamente em 

Portimão foram, quando se efectuava o embarque, assaltada pelo povo que impediu a 

sua exportação. Aquele produto foi armazenado no celeiro para «evitar uma alteração 

d‟ordem publica, que seria inevitavel se o embarque se efectuasse». Segundo o 

presidente do celeiro municipal de Portimão desde 23 de Setembro que não havia batata 

no concelho
718

. 

 

 

8.1. A província em autarcia 

É inquestionável que o Algarve durante os anos que balizaram a guerra que 

atroava nos campos de batalha da Europa e de África atravessou um período no qual se 

repercutiram a escassez natural ou artificialmente provocada dos mais procurados bens 

alimentares para as populações, essencialmente cereais (trigo e milho). Também não 

excluímos que, neste ou naquele momento particular, as autoridades provinciais 

tivessem empolado a sua escassez para eventualmente suprirem a tempo as suas 

necessidades. 

 A diminuição dos produtos transaccionáveis e a indispensabilidade premente de 

fornecer os alimentos essenciais à alimentação das populações conduziria as diferentes 

administrações, respaldadas na lei e na pressão popular, a proibirem, a estorvarem o 

trânsito dos produtos. Artificialmente ergueram-se autênticas fronteiras internas, ou 

como diria Salazar, reviveu-se a «economia medieval, e estiveram em vigor as 
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ordenações»
719

, cortaram-se os laços de solidariedade entre as populações e as regiões, 

cresceu o individualismo, num salve-se quem puder, que não contribuiria para a 

resolução da questão das subsistências. O algarvio Ludovico de Menezes caminhava em 

idêntica peugada denunciando que o impedimento ao livre-trânsito dos géneros fora 

uma «medida barbara, que mais embaraça e dificulta o abastecimento das localidades 

do que propriamente a carestia dos géneros». E adiantava que apenas tiveram como 

utilidade «constituir assucar com que o governo transacto atraia a formigada faminta, 

engordando e engordando-a com o cebo do imposto odioso»
720

. 

 Cada freguesia fomentou um sistema autárquico, não permitindo que do seu 

espaço saíssem os produtos imprescindíveis à alimentação dos seus habitantes. Daqui 

decorreria todo o aluir dos circuitos comerciais capazes de transportar os produtos de 

uma região em excesso relativo para outra com penúria quase absoluta. 

 A intervenção do Estado e as medidas coercivas que implementou foi olhada 

com desconfiança pelas populações. Como resposta tivemos a «falsificação completa 

das estatísticas de produção e de consumo, feitas com a colaboração do público 

produtor e consumidor, e a desorientação das medidas governativas tomadas sobre 

essa base»
721

. As «forças vivas» reclamaram incessantemente pela liberdade de 

comércio, única medida adequada para solucionar e equilibrar a produção com o 

consumo. Consequentemente, não faltariam as críticas à «acção centralizadora» do 

Estado, cuja eficácia passaria pela «constituição duma autoridade única e forte, 

gozando de ilimitada liberdade e ilimitados poderes, independente por outro lado das 

flutuações da política: - um verdadeiro ditador de víveres»
722

. 

 

 

9. A apreensão de produtos e a fiscalização 

Durante o período em estudo foram mencionadas inúmeras apreensões de 

produtos, principalmente aqueles que maior procura tinha por parte das populações e, 
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consequentemente, aqueles cujo preço convidava a operações de maiores ganhos. 

Muitos foram, ainda, os produtos apreendidos por não serem acompanhados de guias de 

trânsito, por transgressão do preço afixado nas tabelas, por açambarcamento, por 

contrabando, por mistura fraudulentas, por incumprimento nos pesos do pão, e, 

obviamente, pela sua péssima qualidade. 

Perante a situação que o Algarve atravessava a apreensão de géneros (farinha, 

peixe, azeite, ovos, açúcar, arroz, feijão, entre outros), atingiu praticamente todos os 

concelhos da província. E as quantidades apreendidas não foram despiciendas. 

O estado das populações era de tal excitação em alguns concelhos que a própria 

fiscalização era impossível sem os agentes correrem perigo de vida
723

. 

As apreensões (azeite e cereais) eram igualmente foco de alteração da ordem 

pública como no caso de Alcoutim
724

. Mas havia, também, quem exorbitasse as suas 

funções na apreensão dos produtos
725

, com as inevitáveis queixas – teriam razão? – dos 

comerciantes afectados. 

Os produtos apreendidos iam frequentemente a leilão e não podiam ser vendidos 

por preços superiores aos das tabelas oficiais. Os fiscais deviam requisitar os géneros 

apreendidos e entregá-los aos celeiros municipais que os pagariam ao preço das tabelas, 

revertendo o valor da venda para os cofres da Tesouraria da Fazenda Nacional, para ser 

entregue aos arguidos após o julgamento do processo, desde que comprovassem por 
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certidão do despacho de sentença a absolvição. As importâncias seriam pertença do 

Estado, caso os arguidos fossem condenados
726

. 

É certo que havia fiscalização, mas em alguns casos ela era selectiva. Era 

apanhado o pequeno comerciante, mas escapuliam-se os grandes e os próximos do 

poder. E a denúncia surgia. Em Silves, em Agosto de 1918, fora apreendido sabão e 

encerrado o estabelecimento ao comerciante Brígido. Contudo, um dos maiores 

comerciantes vendia o sabão mais caro do que o estipulado pela tabela. Porquê? Porque 

aquele era democrático, este era sidonista
727

. 

 E, voltava a denunciar o jornal, até o governador civil, Godofredo Barreira, se 

tornara um açambarcador, visto que os fiscais das subsistências Manuel Casaleiro, Artur 

Ferreira de Carvalho, José Pedro Reis, João Bernardo Veiga, José Luís Justo e Júlio 

Claro e mais três operários apreenderam em sua casa 4.087 quilos de açúcar, 15.530 de 

arroz, 260 de feijão, 576 de sabão e 3.600 de fava
728

. 

 Em resumo. Certamente que houve fiscalização, mas, apesar de algumas 

apreensões, a sua dimensão e resultados, pelo menos no Algarve, jamais terá satisfatória 

para desarmar os prevaricadores. A escassos dias da tomada do poder por Sidónio Pais 

constatava-se que a fiscalização «dos preços e das subsistencias só é possível nas 

capitais de districto. Parece-me que há engano nisto. Em qualquer concelho há um 
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administrador de concelho e não há freguezia sem regedor. Pois bem, estas 

auctoridades precedam com rigor contra os infractores, sempre que dêem noticia de 

inobservância das prescrições sobre subsistências, e não lhes será difícil a 

fiscalisação»
729

. E, como poderia ser vasta se, como estamos em crer, nos negócios 

antes mencionados, estavam engalfinhados muitos representantes da autoridade? As 

próprias comissões
730

 de subsistências eram constituídas por uma elite influente e de 

importantes cabedais - industrias, comerciantes, proprietários, quantas vezes, estes 

reunidos em uma mesma pessoa -, que naquelas exerciam controlo sobre o transporte, 

circulação, venda e preço das subsistências. Homens amantes da ordem e da autoridade, 

ainda por cima, vendo a sua propriedade ameaçada e a ordem pública sempre à beira do 

colapso. 
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 O deputado algarvio evolucionista Celorico Gil apontava dois exemplos: «…, no concelho de Mértola 

havendo 200 a 300 moios de trigo, o administrador do concelho, que possui uma fábrica de moagem, não 

consentiu que saísse trigo do concelho. No concelho de Vila Real de Santo António, apesar da grande 

existência de trigo, também não se conseguiu que daí saísse trigo, porque os membros da comissão são 

industriais» (Câmara dos Deputados, Sessão de 27/1/1916). 
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CAPÍTULO IV 

 

PREÇOS E SALÁRIOS NO ALGARVE 

 

 

1. Os Preços 

A guerra poucas alterações trouxera à economia do país em termos de produção, 

bem pelo contrário
731

. Com uma agricultura atrasada e arcaica, o país tinha que importar 

a maioria dos produtos básicos (matérias-primas e combustíveis), situação que se 

agravaria no decorrer da guerra. 

Em 1911, o deficit da balança de pagamentos alcançou os 34.062 contos
732

. Para 

este deficit muito contribuía a importação de trigo. Portugal possuía «vinho a mais, pão, 

arroz e peixe a menos». Existia «uma crise de vinho que nos afoga e uma crise de 

subsistências alimentícias que nos mata de fome, tornando a vida caríssima em 

Portugal»
733

. 

Com o deflagrar da peleja ao provocar a quebra nas importações o 

«abastecimento de produtos de primeira necessidade nos mercados tornou-se cada vez 

mais difícil, gerando um forte movimento inflacionista. Os governos», como 

amplamente constatámos, «recorreram ao sistema de tabelamento dos preços e ao 

manifesto obrigatório das colheitas, arrolamento e requisições, na tentativa de 

contrariar os circuitos de distribuição»
734

. Estava criado um clima propício para a 

contestação social «com novas formas de luta, como assaltos a comboios e a armazéns 

de víveres, roubos a lojas, chegando mesmo à alteração da ordem pública, 

respondendo o Governo com forte repressão social»
735

. 

Em Agosto de 1914, já com a guerra em pano de fundo, a legislação
736

 publicada 

estabelecia penalidades para os comerciantes que elevassem os preços dos géneros de 

                                                 

731
 MENESES, Filipe Ribeiro de, União Sagrada e Sidonismo. Portugal em Guerra, 1916-18, pp. 136-

137. 
732

 ROCHA, Albino Vieira da, Situação Económica de Portugal. A Alta dos Preços, pp. 118-119. 
733

 ROCHA, Albino Vieira da, Situação Económica de Portugal. A Alta dos Preços, pp. 145-146. 
734

 RAMALHO, Miguel Nunes, Sidónio Pais. Diplomata e Conspirador (1912-1917), Edições Cosmos, 

2ª edição, Lisboa, 2001, p. 91. 
735

 RAMALHO, Miguel Nunes, Sidónio Pais. Diplomata e Conspirador (1912-1917), p. 92. 
736

 Decreto n.º 741, Diário do Governo, n.º 138, de 10/8/1914. 
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primeira necessidade. Esta legislação, porém, não era cumprida dando lugar ao aumento 

dos produtos, causando «serias perturbações em bastantes concelhos do paiz»
737

. 

Foram inúmeras as providências legislativas para travar a subida dos preços. A 

sua repetição constante evidencia a incapacidade de os travar.  

Terá o custo de vida aumentado mais em Portugal do que em outros países 

intervenientes no conflito? Até 1916 e, ao invés, de muitos outros países, beligerantes 

ou neutros, o custo de vida em Portugal não terá sido sentido de maneira dramática
738

. 

Comparando a variação do custo de vida, em Portugal, na Grã-Bretanha, na 

França e na Itália de um conjunto de géneros a preço de retalho, entre 1914 e Junho de 

1917, defendia-se que aquele, com pequenas excepções, como no caso da Itália, em 

Portugal fora inferior àqueles países. Aumento, porém, mais sensível nas cidades, como 

Lisboa e o Porto, do que no resto do país, onde subsistia ainda uma vasta economia de 

auto consumo
739

. Os elementos estatísticos conhecidos apontam para um crescimento 

mais acentuado no país, quando comparados com vários países, apenas ultrapassado 

pela Alemanha e Finlândia
740

. 

Agora, o que nos interessa conhecer é a sua evolução no Algarve. 

A mais completa série de preços, para quatro localidades, entre Setembro de 

1916 a Outubro de 1918, foi sendo publicada pelo Boletim da Previdência Social
741

. Foi 

esta que utilizámos para elaborar o quadro n.º 70 e os gráficos seguintes: 

 

 

 

 

 

 

                                                 

737
 ADF. Inventário do Governo Civil, Livros Copiadores de Correspondência do Governo Civil com as 

Câmaras Municipais, 1895-19120 (330A), «Circular aos Administradores», n.º 26, de 12 de Agosto de 

1914; ADF. Inventário do Governo Civil, Livro Copiador de Correspondência do Governo Civil, 1914-

1915 (236), «Ofício ao Sr. Administrador do Concelho de Lagos», n.º 348, 25 de Agosto de 1914 e 

«Ofício ao Sr. Administrador do Concelho de Vila Real de Santo António», n.º 380, 7 de Setembro de 

1914. Os comerciantes reclamavam para a Junta Distrital de Faro contra a decisão das autoridades de 

negarem a autorização para elevar os preços dos géneros. 
738

 Boletim da Previdência Social, Ano I, n.º 1, Out. – Dez. 1916, p. 38. 
739

 Boletim da Previdência Social, n.º 3, Abril – Agosto 1917, pp. 197-199 e n.º 4, Set. – Dez. 1917, p. 

337. 
740

 Boletim da Previdência Social, Ano III, n.º 10, Jan. – Dez. 1920, p. 185. No dealbar da guerra, o preço 

do trigo (34,50 francos por quintal), em Portugal, era o mais alto entre um conjunto importante de nações. 

Preço que, obviamente, se reflectia no do pão (CARQUEJA, Bento, O Futuro de Portugal, p. 59). 
741

 Cf. Anexo Documental. 
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Quadro n.º 70 

Índice dos Géneros de Primeira Necessidade nos 

Concelhos cujas sedes têm mais de 10.000 Habitantes 

1916-1918 

Géneros 

Índice 

Setembro  

1916 

Índice 

Outubro 1918 

  Loulé Faro Tavira Olhão 

Arroz 100 400* 310 200* 280 

Azeite 100 240 206 240 240 

Bacalhau 100 250* 273 - 218 

Batatas 100 500 300 - 320 

Carne de vaca 100 267 148 278 175 

Chouriço de carne 100 - 178 - - 

Feijão branco 100 250* 220* - - 

Feijão de côr 100 200 233 - - 

Feijão frade 100 - 160* - - 

Grão de bico 100 356 187 - - 

Pão de trigo (1.º Q.) 100 - 229 - 267 

Pão de trigo (2.ª Q.) 100 400 - 350 257 

Peixe miúdo (sardinha, carapau, etc) 100 - 114 100 - 

Peixe grosso 100 208 150 500 - 

Toucinho 100 267 200 200 214 

Vinho 100 143 117 167 100 

Açúcar 100 167 130 - 265 

Banha ou pingue 100 - 171 250 188 

Carne de carneiro ou chibato 100 333 263 417 357 

Carvão vegetal 100 - 160 140 150 

Leite 100 83 167 200 300 

Ovos 100 100 188 286 158 

Sabão para casas 100 333 229 200 - 

Sabão para roupa 100 350 217 300 - 
Fonte: Boletim da Previdência Social, n.º 3, Abril a Agosto 1917, p. 240; n.º 4, Setembro a 

Dezembro 1917, pp. 352-353; n.º 6, Maio a Setembro 1918, pp. 167-175 e n.º 7, Outubro a Maio 

1919, pp. 328-329 e 330-331. 

* Setembro de 1918 

Notas: unidades: o quilo e o litro, ovos (dúzia) e peixe miúdo ... (cento). 

A partir do produto banho ou pingue, o índice começa em Setembro de 1917. Os ovos e o leite, 

em Loulé, são calculados a partir de Setembro de 1917. O feijão branco e o feijão frade, em 

Loulé e em Faro, foram calculados até Setembro de 1918. 
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Gráfico n.º 8 

 

 

 

Gráfico n.º 9  
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Variação dos preços dos géneros em Olhão

(Set 1916 a Out 1918)
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Gráfico n.º 10 

 

 

 

Gráfico n.º 11 

 

 

 

 

Variação dos preços dos géneros em Loulé
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Gráfico n.º 12 

 

Acompanhando os periódicos da região e a documentação dos arquivos 

algarvios consultados, designadamente os depositados no Arquivo Distrital de Faro, 

constatamos as inúmeras referências à subida dos principais géneros alimentícios. 

Os preços destes géneros foram sendo fixados no decorrer dos anos por 

diferentes entidades, como as câmaras municipais, as cooperativas, os administradores 

dos concelhos e, evidentemente, pelos próprios comerciantes (padeiros, marchantes, 

merceeiros, proprietários agrícolas, entre outros). 

Sublinhe-se ainda que um mesmo produto apresentava diferentes tipos, variando 

de umas tabelas para as outras e, até, de mês para mês
742

. Repare-se na enorme 

discrepância em número de produtos entre as tabelas e as diferentes unidades de medida 

utilizadas, complicando a construção coerente de uma evolução dos preços dos géneros. 

A comparação da evolução dos preços afixados nas tabelas para algumas 

localidades algarvias, designadamente os quadros n.º 1, 8 e 10
743

, permite-nos 

vislumbrar o vertiginoso aumento de uma significativa gama de géneros essenciais à 

alimentação das populações e a enorme disparidade de preços do mesmo produto entre 

as localidades (Quadro n.º 71). 

 

                                                 

742
 Veja-se o caso, por exemplo, para o concelho de Albufeira, entre Novembro e Dezembro de 1915. Cf. 

Anexo Documental. Concelho de Albufeira. 
743

 Anexo Documental onde publicamos um conjunto de tabelas dos principais géneros vendidos na 

província. 
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Quadro n.º 71 

Percentagem de Aumento dos Preços dos  

Géneros Alimentícios no Algarve 

1914-1918 

Géneros  
Concelho 

de Faro 

Concelho 

de Lagos 

Concelho 

de Loulé 

Trigo -  291 - 

Milho 
- - 

- 

261 

- 

- 

355 Amarelo 

Centeio  433 - - 

Cevada  243 429 454 

Aveia  243 324 450 

Chicharro  400 - 400 

Fava  250 261 400 

Feijão 

Branco 125 

100 

125 

125 

167 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

130 

- 

Encarnado 

Amarelo 

Raiado 

Fradinho/Frade 

Grão bico  - - 216 

Sal  20 - 33 

Arroz  269 300 700 

Tremoço  - 300 - 

Batata  400 260 400 

Alfarroba  244 - - 

Vinagre  20 250 129 

Vinho 

- 14 

- 

- 

100 

- 

- 

- 

60 

114 

Branco 

Tinto 

Aguardente  120 100 448 

Azeite  140 220 200 
Fonte: Anexo Documental, O Preço das Subsistências no Algarve, Quadro 1. 

 

 No quadro anterior, a grande discrepância, em relação ao quadro n.º 70, 

encontra-se no escasso aumento do vinho, principalmente no concelho de Faro. 

 Em Silves, como já fizemos notas, entre 1914 e 1918, as unidades de medida 

utilizadas alteraram-se. 

 Para Tavira, os preços de alguns géneros, entre Setembro de 1915 e Dezembro 

de 1918, foi igualmente elucidativo do aumento dos preços: o mínimo de 25%, para o 

café de 2.ª, enquanto o máximo foi alcançado pelas batatas (433%)
744

. 

                                                 

744
 Cf. Anexo Documental. 
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 Finalmente, podemos observar a evolução dos preços médios no mercado 

Municipal de Loulé. Estão entre um mínimo de 17% (sal), e um máximo de 350% 

(alfarroba)
745

. 

 Ainda para o concelho de Albufeira, o preço dos ovos, num mês, aumentou 

100% e o preço do leite 150%. 

 Para os finais de 1918, em muitas tabelas, surge a expressão «não há», sinónimo 

de agravamento da escassez de muitos produtos. 

 Tendo por base, os preços dos produtos que foram surgindo nos periódicos 

algarvios e noutros documentos, elaborámos a tabela seguinte (Quadro n.º 72): 

 

Quadro n.º 72 

Preços de alguns géneros de primeira necessidade 

1914-1918 

Géneros Data Local Preço 

Pão (kg) Março 1915 Portimão $20 

 Março 1915 Faro $11 

 Março 1915 Algarve* $14 e $16 

 Outubro 1917 Tavira $21 

 Março 1918 Portimão $32 

 Março 1918 V. R. S. A. $24 

 Junho 1918 Faro $34 

 Julho 1918 Silves $60 

 Agosto 1918 Faro $38
746

 

 1918 Algarve $30 e $34 

Ovos (dz) Dezembro 1914 Faro $26 

 Janeiro 1915 Algarve $28 a $30 

 Outubro 1915 V. R. S.A. $22 

 Outubro 1915 Faro $16 a $24 

 Novembro 1916 Algarve $32 a $36 

 Novembro 1917 Algarve $50 a $51 

 Fev. a Set. 1918 Algarve 
Entre $36 e 

$50/$60 

 Outubro 1918 Silves $84 a $96 

Açúcar (kg) Setembro 1914 Loulé $26 

 Março 1916 Tavira $56 

 Março 1916 V. R. S. A. $51 

 Maio 1916 Tavira $80 

 Setembro 1916 Faro $70 a $80 

                                                 

745
 Cf. Anexo Documental. 

746
 Segundo o Governador Civil a este preço a «maior parte dos operários não podiam adquiri-lo» (Cf. 

(ADF. Inventário do Governo Civil, Livro Copiador de Telegramas do Governo Civil, 1918 (191A), 

«Telegrama ao Exmo. Secretário de Estado do Interior, Lisboa», de 22 de Agosto de 1918). 
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 Outubro 1916 Algarve $78 

 Julho 1918 Faro 1$80 

 Setembro 1918 V. R. S. A. $80 a $90 

 Out. a Nov. 1918 Faro 1$10 a 2$00 

Batata (kg) Janeiro 1915 Loulé $05 

 Maio 1917 Lagos $05 a $06 

 Fevereiro 1918 Algarve $10 

 Abril 1918 Faro $16 

 Julho 1918 V. R. S. A. $11 

 Agosto 1918 Lagos $20 

Figo (kg) Novembro 1917 Algarve $10 

 1917 “ entre $22 e $24 

 Janeiro 1918 “ $16 

 Fevereiro 1918 “ $50 a $50 

 Fevereiro 1918 Olhão $16 a $18 

 Abril 1918 Algarve $24 

 Setembro 1918 “ $22 a $24 

Azeite (lt) 1916-1917 Silves $36
747

 

 1917 Silves $40
748

 

 Janeiro 1918 Silves $40 

 Janeiro 1918 Algarve $70 

Bacalhau (kg) Janeiro 1915 Algarve entre $26 e $30 

 Novembro 1917 “ $80 

Farinha (kg) Dezembro 1915 Faro entre $11 a $14 

 Novembro 1918 Conc. Olhão $40 

Farinha de 1.ª Junho 1917 Tavira $26 

Farinha a padeiros Junho 1918 Faro $42 

Milho (kg) Dezembro 1917 Algarve $18 

Farinha de milho
749

 1916 Silves $08 

Cebolas (kg) Junho 1918 Algarve $10 

 Julho 1918 Olhão $08 

Petróleo (lt) Outubro 1918 Algarve $35 

Grão (kg) Setembro 1918 Algarve $28 

Carne de porco (kg) Janeiro 1915 Algarve $44 

Carne de 

carneiro/chibato (kg) 
Janeiro 1916 Lagos $24 

 Outubro 1916 
Em várias 

localidades 
entre $24 e $32 

Sardinha (dz) Abril 1918 Algarve entre $50 e $60 
Fontes: ADF. Inventário do Governo Civil, Livro Copiador de Telegramas do Governo Civil, 

1918 (191A), 1918-1924 (312A) e 1915-1918 (138A); AHMO; CMO, Correspondência 

Expedida (Copiadores), 16/11/1918. SR:C/A.4.26 (1918-1919); O Algarve, 1914-1918; O 

Heraldo (1914-1917); Província do Algarve, 1914-1918; O Povo do Algarve (1915-1917) e 

“Questão de subsistencias”, Voz do Sul, n.º 47, 2/09/1917, p. 1. 

* Quando não era claramente identificada a localidade, optámos por mencionar toda a província. 

                                                 

747
 Preços praticados pela edilidade silvense. 

748
 Preços praticados pela edilidade silvense. 

749
 Preços praticados pela edilidade silvense. 
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 Embora não seja possível mostrar a concreta evolução dos preços daqueles 

produtos, uma rápida análise evidencia o seu grande aumento. O pão, por exemplo, 

entre 1915 e 1918, em Faro, em Portimão e, no Algarve, em geral, aumentou, com 

disparidades notórias, respectivamente, 243, 60 e 114%. 

 O bacalhau, entre Janeiro de 1915 e Novembro de 1917, teria subido entre 166 e 

207%. 

 Da comparação de todos os quadros e respectivos gráficos anteriores, para além 

da diversidade das fontes e do momento temporal da sua recolha, a ilação mais 

importante a retirar é a coincidência de todos apontarem para uma imparável subida dos 

preços, a qual se acelerou para os finais de 1917 e durante 1918.  

 E estamos convencidos que percorrendo qualquer padaria ou mercearia no 

Algarve nestes tempos, encontraríamos preços muito superiores. Afirmava aquele 

Boletim, em Setembro de 1918, que o «encarecimento da vida pode dizer-se que é na 

realidade maior que o que permite avaliar a comparação das tabelas de preços 

distanciadas alguns meses»
750

. 

 Se todos os grupos sociais foram atingidos pelo custo de vida, foi muito mais 

dramática para operários industriais e trabalhadores rurais, pequena e média burguesia 

urbana, funcionários públicos, entre outros. Estes grupos estavam dependentes dos 

retalhistas e dos padeiros para adquirirem, em longas e desesperantes «bichas», os 

escassos e, em determinados momentos, racionados géneros, que constantemente 

aqueles procuravam furtarem ao cumprimento dos preços fixados. 

 

 

2. Salários 

 Em relação aos salários a situação com que deparámos é mais grave, visto que 

não dispomos de nenhuma fonte com indicações relativamente completas de salários 

entre 1914 e 1918. A nossa comparação foi realizada com os dados apresentados no 

quadro n.º 73. Fazendo fé naqueles índices, apenas a partir de 1918, o índice do custo 

de vida ultrapassou o dos salários nominais. Contudo, uma coisa será aquelas 

estatísticas, outra a realidade quotidiana e esta certamente mais pungente. 

 

 

                                                 

750
 Boletim de Previdência Social, n.º 6, Maio a Setembro 1918, p. 153. 
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Quadro n.º 73 

Índice de Salários – Índice de Custo de Vida 

(1914-1918) 

Anos 

(Julho) 
Trigo Milho Arroz Batata Feijão Grão 

Valor 

médio 

dos 

salários 

diários 

Salário Preços 
Salários/ 

Preços 

1914 

1915 

1916 

1917 

1918 

100 

120 

150 

260 

- 

100 

114 

157 

242 

- 

100 

126 

152 

247 

- 

100 

133 

166 

200 

- 

100 

130 

138 

176 

- 

100 

130 

138 

184 

- 

$63 

$88 

1$13 

1$42 

1$70 

100 

140 

167 

225 

270 

100 

111,5 

137,1 

162,3 

292,7 

- 

+24,5 

+29,9 

+62,7 

-22,7 

Fonte: Anuário Estatístico; Boletim da Previdência Social, n.º 12-13, Out. 1921 - Jun. 1922, 1923, p. 43; 

n.º 18 e n.º 19, Janeiro – Julho 1928, p. 38; Boletim do Trabalho Industrial, in TELO, António José, “A 

busca frustrada do desenvolvimento”, Portugal Contemporâneo (1910-1926), Direcção de António Reis, 

Publicações Alfa, Lisboa, 1990, p. 146; MARQUES, A. H. de Oliveira (Coordenação e texto), História da 

Primeira República Portuguesa. As Estruturas de Base, Iniciativas Editoriais, Lisboa, 1978, p. 367. 

Nota: O cálculo do salário médio de 1915 a 1918 é do Professor Oliveira Marques. 

 

 Em relação ao quadro anterior, seria útil conhecer a que categorias de operários 

é que os seus salários se referem, tendo presente que existiam enormes disparidades 

regionais e sectoriais. 

 Terão os salários acompanhado o ritmo vertiginoso do custo de vida? 

Tentaremos mostrar a sua evolução. 

Alguns estudiosos do período referem, a cada passo, o aumento dos salários. Um 

deles foi António de Oliveira Salazar que equacionava aquele crescimento em 

consequência do aumento do pão
751

. Não deixaria de invectivar aquela subida, 

afirmando que havia então «alguma coisa pior, de mais grave que a alta dos géneros – 

é a alta dos salários, com o estigma fatal de ser irremediável de futuro»
752

. Para a 

carestia de vida, ainda segundo o jovem Salazar, e com repercussões nas finanças do 

Estado, terão contribuído os abonos extraordinários, subvenções e subsídios ou aumento 

de ordenados dispendidos com os empregados do Estado
753

. 

A falta de estudos para a região torna difícil averiguar o montante dos salários 

pagos aos operários, quer na agricultura, quer na indústria e a sua evolução durante e 

após a Grande Guerra. 

                                                 

751
 SALAZAR, António de Oliveira, “Alguns Aspectos da Crise das Subsistências (1918)”, Inéditos e 

Dispersos, II, Estudos Económico-Financeiros (1916-1928), Tomo I, Organização de Manuel Braga da 

Cruz, Bertrand Editora, 1998, p. 376. 
752

 SALAZAR,  “Alguns Aspectos da Crise das Subsistências (1918)”, Inéditos e Dispersos, II, p. 376. 
753

 SALAZAR,  “Alguns Aspectos da Crise das Subsistências (1918)”, Inéditos e Dispersos, II, p. 378, 

nota 1. Salazar fornece uma extensa lista dos respectivos decretos. 
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Os elementos que vamos analisar foram colhidos em fontes de diversa natureza 

que, para além do salário referido, descrevem as condições de vida e de trabalho de 

alguns estratos dos trabalhadores algarvios, sublinhando as inovações tecnológicas 

introduzidas, o tempo da jornada de trabalho, o emprego de menores,  grau de instrução, 

entre outros. 

Léon Poinsard (1857-1917), cerca do ano de 1909, em plena «acalmação» que 

precederia a «tempestade», certamente que com algumas dificuldades devido à quase 

inexistência de vias e de meios de transporte, aventurou-se a atravessar a serra algarvia 

e a embrenhar-se no estudo da região. Deu-nos alguns apontamentos, mais ou menos 

desenvolvidos, sobre a agricultura, a indústria, o comércio, a vida quotidiana, os usos e 

costumes, o trabalho, os sentimentos religiosos, não deixando de nos transmitir 

bucólicas pinceladas da paisagem das diversas zonas que percorreu e das suas mais 

profícuas produções. 

Embora a sua inquisição tenha apenas tocado em escassas famílias algarvias, ela 

permite-nos, porém, auscultar as suas actividades, os seus meios de produção e de 

trabalho e os seus rendimentos. 

Assim construímos o quadro que mostra os salários auferidos: 

 

Quadro n.º 74 

Salários de Alguns Grupos Sociais no Algarve 

1908-1917 

Categoria Ano Localidade Salários 

Soldadores 1908 Lagos 

400 a 500 réis. 

Féria semanal: 3$000 réis. 

Custo médio de uma família 

operária: 500 réis/dia 

Distribuidores de 

postais de Faro 
1908 Faro 300 réis/dia 

Salineiro 1908 Faro 320 réis/dia 

Pescador 1909 - 

Médio: 500 a 600 réis/dia
754

 

Mulheres: 350 a 400 

réis/dia
755

 

Corticeiros 1910 Silves 

Escolhedores: 550 réis/dia 

Média semanal: 2.100 réis, c. 

de 350 réis/dia 

 1917 Silves $40/média diária 

                                                 

754
 O salário médio diário era igual ao salário fixo, mais participação nas presas. 

755
 O salário ganho na preparação de redes e no trabalho efectuado nas fábricas de conserva. 
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Sapateiros 1914 Loulé 

260 a 320 réis/dia 

Dificilmente atingia os 450 

réis/dia 

«Artistas» 1914 Alportel 300 a 400 réis/dia 

Operários da C. M. F. 1914 Faro $60 a $65 

Guarda-fios 1917 Faro $50 

Guarda do material 

de incêndios 
1917 Faro $40 

Polícia 1917 Faro 

$36 a $43 

«Vive pode bem dizer-se na 

extrema miseria»
756

 

Polícia 1918 Faro $50
757

 
Fontes: “Inquirições pelas Associações de Classe sobre a situação do operariado”, in CABRAL, M. 

V., O Operariado nas Vésperas da República 1909-1910, pp. 257-261; “Representação”, O Algarve, 

n.º 19, 02/08/1908, p. 4. Cf. Diário da Câmara dos Deputados, Sessão de 15 de Julho de 1908 e de 

27 de Agosto de 1908; POINSARD, Léon, Portugal Ignorado, pp. 163-166, 156-157, 244-245, 247-

249; CABRAL, M. V., O Operariado nas Vésperas da República 1909-1910, p. 103; OLIVEIRA, 

A., Monografia de Estombar, 1911, p. 122; OLIVEIRA, A., Monografia da Luz de Tavira, 1913, p. 

127; “RELATÓRIO da Missão aos Distritos de Castelo Branco, Portalegre, Évora, Beja e Faro”, 

Boletim do Ministério da Agricultura, Ano II, n.º 2 a 6, Agosto a Dezembro de 1919, Imprensa 

Nacional, Lisboa, 1921, pp. 178-179; BRITES, Geraldino, Febres Infecciosas. (Notas sobre o 

Concelho de Loulé), pp. 186-187; LOURO, Estanco, O Livro do Alportel, p. 171; ADF. Fundo: 

Câmara Municipal de Faro, Serviços Administrativos, Correspondência Expedida, 1915, «Ofício ao 

Exmo. Sr. Engenheiro da Direcção das Obras Públicas do Distrito de Faro», n.º 117, 22/2/1915, 

Livro 44, C/A..5; ADF. Fundo: Câmara Municipal de Faro, Serviços Administrativos, 

Correspondência Expedida, 1916-1917, «Ofício ao Exo. Sr. Comandante da Associação dos 

Bombeiros Voluntários de Faro», n.º 396, 9/8/1917, Livro 49, C/A.5; CORRÊA, Maria de Lurdes de 

Oliveira Magalhães Calapez, “Ensino primário no concelho de Aljezur (1750-1950”, Espaço 

Cultural, Câmara Municipal de Aljezur, n.º 5, Dezembro 1990, p. 78-79. 

Voz do Sul, n.º 48, 09/09/1917, p. 1. 

 

 No mundo do operariado industrial sobressaíam os soldadores, grupo altamente 

especializado, espécie de aristocracia operária, confrontado, porém, com um processo 

de mecanização do seu processo de trabalho desde há anos, e que os arremeteriam para 

vastos e prolongados movimentos grevistas. 

Processo muito semelhante conheceu os corticeiros algarvios, também eles, 

constrangidos à pressão da mecanização da sua indústria, à frequente falta de trabalho 

                                                 

756
 ADF. Livro de Registo de Correspondência Expedida pelo Governador Civil, 1912-1918, (391), 

«Ofício ao Director Geral da Administração Política e Civil. Ministério do Interior», n.º 162, de 

29/9/1917. No mesmo dia, o Governador Civil, dirigindo-se ao Ministro do Interior afirmava que a 

carestia dos géneros tornara «insuportavel vida muitas classes, principalmente corpo policial, muitas 

praças cairam doentes motivo fome! Cada uma não consegue apurar mais de 50 centavos por dia, que 

não dá 2 kg. pão». Concluía pedindo providências urgentes a favor destes servidores do Estado, cujo 

trabalho era árduo na época que corria (ADF. Inventário do Governo Civil, Livros Copiadores de 

Telegramas do Governo Civil, 1915-1918 (138A), «Telegrama ao Ministro do Interior, Lisboa», de 26 de 

Setembro de 1917). 
757

 Um farense escrevendo para o semanário O Algarve, acerca do estado lastimoso da saúde pública, 

afirmava que um polícia auferia o ordenado de 360 réis diários, valor inferior ao mencionado pela própria 

polícia (VERDASCA, J. “Saúde publica”, O Algarve, n.º 518, 24/02/1918, p. 1 e n.º 525, 14/04/1918, p. 

1. 
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devido à elevada percentagem de cortiça não manufacturada exportada e à concorrência 

externa. Muitos tiveram que se «deslocalizar», designadamente para a margem sul do 

Tejo. 

Em Olhão, o aumento constante do custo de vida fazia-se sentir dolorosamente 

na carteira de cada um. Que o digam os funcionários desta autarquia que, 

frequentemente, eram aumentados nos seus vencimentos para fazer face às agruras do 

quotidiano (Quadro n.º 75). 

 

Quadro n.º 75 

Evolução dos Salários de Funcionários da Câmara Municipal de Olhão 

1916-1918 

              Unidade: centavos 

Funcionários 

Quantitativo 

do aumento 

(diário) 

Salário 

diário 

Data do 

aumento 

Justificação 

camarária 

Zeladores 

municipais: 

- João Lopes Pinha 

- José de Sousa   

   Lopes Honrado 
 

 

 
 

 

 

15$00 

(mensal) 

15$00 

(mensal) 

 

 

Fevereiro 1916 

“ 

 

 

«...diminuto 

vencimento 

que 

actualmente 

percebem» e 

«à carestia 

dos géneros 

de primeira 

necessidade». 

Trabalhadores de 

limpeza: 

- capataz 

- varredores 

- trabalhadores dos   

mercados 

(3) 

 

 

$02 

$04 

 

$04 
- 

$10 

 

 

 

 

 

 

$55 

$65 

 

 

Agosto 1917 

“ 

“ 

 

Junho 1918 

Novembro 1918 

 

 

 

 

 

 

 

«...em quanto 

durar o 

estado de 

guerra». 

Coveiro do 

cemitério 

$04 

$04 

$40 

$60 

Setembro 1917 

Junho 1918 

 

«...em quanto 

durar o 

estado de 

guerra». 

Guarda das árvores  

- 

$40 Setembro 1917 «Attendendo 

à carestia de 

vida». 
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Carroceiro 

empregue 

no serviço de 

limpeza 

 

$02 

 

- 

 

Outubro 1917 

 

- 

Nota: os zeladores municipais tinham com tarefa fiscalizar o matadouro e os talhos. 

Fonte: AHMO. Fundo Documental: Câmara Municipal de Olhão, Livros das Actas das Sessões das   

Vereações, sessão ordinária de 7/11/1918, SR:B/A.1.15, 1916-1918 e SR:B/A.1.16, 1918-1920. 

 

 Os três cantoneiros municipais apresentaram um requerimento pedindo 

«augmento de vencimento, allegando não poderem viver com os magros trinta 

centavos diários» que auferiam, visto o «exorbitante preço porque se estão vendendo 

os generos de primeira necessidade»
758

. 

 Em Janeiro de 1917, o presidente da Comissão Executiva da Câmara 

Municipal de Olhão informava o engenheiro Director das Obras Públicas do Distrito 

de Faro que «os preços dos salarios pagos» pela Câmara, em 1916, «a officiaes de 

quaesquer artes ou officios, regularam em media $90 por dia»
759

. 

 Analisando o quadro anterior, verificamos que os trabalhadores dos mercados 

foram aumentados em 18%, enquanto os coveiros em escassos 15%. 

Os funcionários públicos atravessavam uma situação «embaraçada perante a 

enorme carestia, das subsistências». Aos empregados da secretaria da Câmara de Loulé 

e aos facultativos municipais a quem a Câmara reconhecia o seu áspero quotidiano, 

deliberou conceder a cada um a «subvenção mensal de quinze escudos», a contar de 1 

de Novembro e a terminar «seis meses depois de terminar a guerra»
760

. 

 Menos compreensão tiveram os carroceiros e mais pessoal de limpeza da 

Câmara Municipal de Faro. Estes trabalhadores reclamaram junto do presidente da 

autarquia, Carlos Ney Ferreira, que pelo celeiro municipal lhes fosse garantido o 

fornecimento de pão, caso contrário abandonariam o trabalho. A garantia foi recusada 

peremptoriamente pelo presidente, alegando que nas circunstâncias que corriam em que 

havia escassez de pão e a venda do que havia era livre a todos, embora «à custa de 

enormes sacrifícios», podendo ser obtido. Para o edil farense, a declaração de abandono 

do trabalho era «inadmissivel» e representava uma «imposição» que era necessário 

                                                 

758
 AHMO. Fundo Documental: Câmara Municipal de Olhão, Livros das Actas das Sessões das 

Vereações, sessão ordinária de 12/11/1917, SR:B/A.1.15, 1916-1918. 
759

 AHMO. Câmara Municipal de Olhão, Correspondência Expedida (Copiadores), «Ofício Presidente da 

Comissão Executiva ao Exmo. Sr. Engenheiro Director das Obras Públicas do Districto de Faro», n.º 12, 

Olhão, 09/01/1917. SR:C/A.4.24 (1916-1917). 
760

 AHML. Administrador do Concelho de Loulé. Livro das Actas das Sessões da Comissão Executiva da 

Câmara Municipal de Loulé, Sessão de 31/10/1918. 
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«reprimir», visto que de momento não era possível «assalariar gente, que possa 

garantir a limpeza da cidade, que não pode ficar ao abandono». Acrescentava, 

visivelmente irritado, que a imposição era nova, uma vez que até então sempre aqueles 

trabalhadores tinham obtido pão, como o fazia qualquer pessoa. Consequentemente, 

não dispondo a câmara de capacidade de cumpri-los ao trabalho, solicitava do comando 

militar as devidas providências, «para no caso de obstinação, todo este pessoal seja 

cumprido pela força a continuar a desempenhar o seu serviço, cuja falta vae causa 

graves prejuizos á cidade»
761

. 

 

 

2.1. Salários agrícolas 

 Vejamos, agora, os salários agrícolas. Em termos nacionais, o quadro seguinte 

evidencia a sua evolução durante a guerra. 

 

Quadro n.º 76 

Salários Agrícolas Diários 

1914-1918 

Continente (média do ano, homens) 

Anos Escudos 
N.º índices 

(Base em libras-ouro) 

1914 $35,3 100 

1915 $37,4 88,9 

1916 $42,6 97,1 

1917 $58 120,5 

1918 $85,1 172,8 
Fonte: MARQUES, A. H. de Oliveira (Coordenação e 

texto), História da Primeira República Portuguesa. As 

Estruturas de Base, p. 319. 

 

 Para o Algarve, os valores dos salários com que nos deparámos estão expressos 

no quadro seguinte: 

 

 

 

 

                                                 

761
 ADF. Fundo: Câmara Municipal de Faro, Serviços Administrativos, Correspondência Expedida, 1918-

1919, «Ofícios ao Exmo. Snr. Comandante Militar, Faro», 12/11/1918, Livro 50, C/A.5. 
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Quadro n.º 77 

Salários dos Trabalhadores Rurais 

1908-1914 

Categorial social Data Local Salário 

Jornaleiro-hortelão 

(Operário agrícola) 
1908 

Conceição 

(Faro) 

Salário auferido anualmente: 198$000 

réis. 

Salário de trabalho fora: 280 réis/dia 

Rapariga: 120 réis/dia 

Trabalhador rural 1911 Estombar 
220 a 240 réis/dia 

Mulheres: 120 a 130 réis/dia 

Feitor 1911 Estombar 240 a 260 réis/dia 

Trabalhador rural 1911 
Luz de 

Tavira 

220 réis/dia 

280 a 300 réis/dia
762

 

Trabalhador rural 1914 Alportel 
240 réis/dia 

Mulher: 60 réis/uma tarde 

Trabalhador rural 1918 
Distrito de 

Faro 

350 a 400 réis/diários 

Geira: 900 réis/diários 
Fontes: As do quadro n.º 74. 

 

Quadro n.º 78 

Salários Médios dos Trabalhadores Rurais do Algarve 

1917 

 Actividades 

 

Distrito 

de Faro 

A
rr

o
te

ia
 

L
av

o
u
ra

 e
 

g
ra

d
ag

em
 

S
em

en
te

ir
a 

C
av

a 

S
ac

h
a 

A
m

o
n
to

a 

E
n
x
er

ta
 

V
in

d
im

a 

F
ab

ri
co

 d
e 

v
in

h
o

 

F
ab

ri
co

 d
e 

az
ei

te
 

Faro $50 $48 $52 $54 $52 $55 $60 $55 $58 $60 
Continente $52,5 $53 $55,5 $55 $57 $56 $67 $55 $63 $73 

Fontes: Anuário Estatístico de Portugal. Ano de 1919, p. 36. 

 

 Se tomarmos, apenas como indicador, a evolução do salário em Alportel e no 

distrito de Faro, entre 1914 e 1918, a subida ter-se-á situado entre os 46 e os 67%. 

 O relatório elaborado por Alexandre de Serpa de Figueiredo Melo, delegado 

da Estatística Agrícola, realizado em Setembro de 1918, após uma visita ao distrito de 

                                                 

762
 Salário alcançado quando havia falta de mão-de-obra. 
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Faro, fornece-nos um quadro acerca dos salários agrícolas por trimestres, em 1917 a 

1918, para muitos concelhos do distrito de Faro
 763

 (Quadro n.º 79). 

Uma análise àquele quadro permite-nos retirar algumas conclusões: a) 

obviamente, e como sempre, o salário da mulher é inferior ao do homem; b) os 

salários variam consoante os meses, dependendo das actividades agrícolas que neles 

eram realizadas; c) os salários dos homens aumentaram durante aqueles trimestres, e, 

d) comparando estes salários aos apresentados no quadro n.º 78, constatamos a sua 

aproximação, até mesmo o seu maior quantitativo. No caso do concelho de Lagos, 

entre o trimestre de 1917 e o de 1918, o seu aumento foi de 100%. 

Ao invés, os salários das mulheres diminuíram. 

Duas ilações podemos retirar: a) a primeira que o salário do trabalhador rural 

algarvio era inferior ao do resto do país; b) que o aumento salarial do trabalhador 

rural ficaria sempre longe do aumento do preço dos géneros e, consequentemente, a 

perda do seu poder de compra. 

 Muito se podia lamentar da sua miséria: 

 

CANTIGAS PARA OS TRABALHADORES  

DOS CAMPOS 

Sou cavador, cavo a terra, 

Donde nasce a flor e o grão. 

Dou aos outros a fartura, 

E em casa não tenho pão. 

 

Hoje planto árvores e vinha, 

Lavro a terra, rego a horta, 

E amanhã, em sendo velho, 

Pedirei de porta em porta. 

 

0 sol a todos aquece, 

Não nega a luz a ninguém. 

                                                 

763
 “RELATÓRIO da Missão aos Distritos de Castelo Branco, Portalegre, Évora, Beja e Faro”, Boletim do 

Ministério da Agricultura, Ano II, n.º 2 a 6, Agosto a Dezembro de 1919, Imprensa Nacional, Lisboa, 

1921, pp. 178-179. 
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Ama os bons e ama os maus. 

E assim foi Jesus, também... 

 

A árvore quanto mais fruto, 

Mais baixa os ramos pra o chão. 

0 homem, quanto mais rico, 

Mais ergue a sua ambição. 

 

A vida do pobre é isto: 

- Trabalhar enquanto moço, 

E em velho andarás esmolas 

   Como o cão que busca um osso. 

 

Morre um rico, dobram sinos! 

Morre um pobre, não há dobres! 

Que Deus é esse dos padres? 

Que não faz caso dos pobres? 

 

Se pão não tenho, e os meus filhos 

Me pedem pão a chorar, 

Dou-lhes beijos, coitadinhos! 

Que mais não lhes posso dar... 

 

Sinto no mundo um rumor, 

Que anuncia um dia novo. 

Andam profetas na terra 

Abrindo os braços ao povo!
764

 

 

O sol nasceu cor de sangue, 

E a lua da mesma cor, 

Gritam as bocas: Mais pão! 

E os corações: Mais amor

                                                 

764
 Nesta quadra, de 1907, Bernardo Passo, houve os ecos do movimento republicano em expansão. 



 

 

 

 

Quadro n.º 79 

Salários agrícolas por trimestres, em 1917 a 1918 

Distrito de Faro 

 

Concelhos 

Outubro, Novembro e Dezembro 

1917 

Janeiro, Fevereiro e Março 

1918 

Abril, Maio e Junho 

1918 

Julho, Agosto e Setembro 

1918 

 A seco A comer A seco A comer A seco A comer A seco A comer 

 Homem Mulher Homem Mulher Homem Mulher Homem Mulher Homem Mulher Homem Mulher Homem Mulher Homem Mulher 

Faro $40 $40 -$- -$- $40 $15 -$- -$- $53 $23 -$- -$- $66 $31 -$- -$- 

Alportel $60 $60 -$- -$- $63 $25 -$- -$- $70 $25 $40 $30 $66 $25 $40 $30 

Ct. Marim $60 $60 -$- -$- $60 $45 -$- -$- $66 $50 -$- -$- $80 $55 -$- -$- 

Lagos $80 $80 -$- -$- $80 $40 -$- -$- 1$20 $66 -$- -$- 1$60 $93 -$- -$- 

Portimão $80 $80 -$- -$- $80 $30 -$- -$- $83 $36 -$- -$- $83 $36 -$- -$- 

Lagoa $70 $70 -$- -$- $70 $45 -$- -$- $73 $46 -$- -$- $73 $46 -$- -$- 

Monchique -$- -$- -$- -$- $ -$- -$- -$- -$- -$- -$- -$- -$- -$- -$- -$- 

Fonte: “RELATÓRIO da Missão aos Distritos de Castelo Branco, Portalegre, Évora, Beja e Faro”,  Boletim do Ministério da Agricultura, Ano II, n.º 2 a 6, Agosto 

a Dezembro de 1919, Imprensa Nacional, Lisboa, 1921, pp. 178-179. 
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Segundo O Século, de Agosto de 1917, desde o início das hostilidades que os 

preços tinham crescido 110%, enquanto os salários ficavam apenas pelos 30%
765

. 

O jornal A Batalha apresentava a evolução do salário de algumas categorias 

socioprofissionais, entre 19 de Junho de 1914 e Maio de 1919. Em média, mesmo 

considerando aqueles meses após o fim das hostilidades, terão subido 88%, com 

diferenças significativas entre as categorias
766

.  

A União Operária Nacional, reproduzia as palavras de Sousa Costa que 

constatava que «Os salários sobem, é certo. Não acompanham, porém, o ritmo 

desordenado, tumultuoso, violento, da carestia das subsistência. Sobem trinta, 

quarenta por cento – emquanto estas galgam, de freio nos dentes, a ladeira 

inverosimel dos tresentos, dois mil por cento!»
767

. 

Quais foram os mais atingidos pela crise? «Todos aqueles que dependiam do 

Estado para o seu salário, e de quem o Governo dependia para exercer a sua 

vontade pelo país”
768

. 

Argumentava na mesma linha de pensamento o jornal O Algarve que a crise 

fora desigualmente repartida. Enquanto os funcionários públicos, os proprietários 

urbanos e os possuidores de papéis de crédito sentiam os seus rendimentos a minguar, 

os operários, os proprietários rurais devido à exportação dos seus produtos e os 

comerciantes iam atravessando o mar encapelado da crise com relativo desafogo
769

. 

 A análise do montante salarial dos trabalhadores algarvios evidencia que os mais 

reduzidos, para além dos auferidos pelas crianças e pelas mulheres, sempre os mais 

minguados, incidiam sobre os trabalhadores rurais. Salários que variavam consoante as 

actividades, a época do ano e a quantidade de mão-de-obra existente. 

 Estancada a corrente emigratória devido à guerra, com a consequente maior 

disponibilidade de mão-de-obra, a desvalorização salarial seria o corolário lógico. 

 Se tomarmos em linha de conta, mesmo com indicador, o aumento dos salários 

evidenciado nos quadros anteriores, e o aumento dos preços, a conclusão que resulta é a 

da clara perda de poder de compra para largos estratos da população algarvia.
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 O Século, 23/8/1917, cit. in Filipe Ribeiro de Meneses, União Sagrada e Sidonismo. Portugal em 

Guerra, 1916-18, Edições Cosmos, Lisboa, 2000, p. 135. 
766

 A Batalha, n. 78, de 11 de Maio de 1919, p. 1. 
767

 O Século, cit. in “Ao povo consumidor e ao proletariado”, Suplemento a O Movimento Operário. 

Boletim da UON, Outubro de 1918. 
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 MENESES, Filipe Ribeiro de, União Sagrada e Sidonismo. Portugal em Guerra, 1916-18, p. 136. 
769

 “Subsistencias”, O Algarve, n.º 480, 03/06/1917, p. 1; “Desigualdade”, O Algarve, n.º 482, 

17/06/1917, p. 1. Em Editorial “Vida cara”, O Algarve, n.º 532, 02/06/1918, p. 1, voltava-se a repisar a 

mesma argumentação. 
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CAPÍTULO V 

 

CRISE E CONTESTAÇÃO SOCIAL À CARESTIA DE VIDA 

 

 

1. As famílias algarvias e as suas condições de vida 

 No Algarve, à semelhança do resto do país, no período alvo do nosso estudo, o 

retrato que podemos traçar das famílias é a sua constituição relativamente numerosa, 

entre os três e os cinco membros por agregado familiar
770

. Tendo presente os elementos 

coligidos por Tomás Cabreira, 63,4% das famílias algarvias eram compostas por três até 

seis pessoas, com um número médio de pessoas por família de 4,27%
771

. 

 As famílias numerosas provinham dos estratos mais baixos da população e com 

menores recursos económicos, as quais mais dificilmente suportavam o aumento da 

carestia de vida e das rendas de casa. Eram igualmente nestes estratos que as condições 

higiénicas e sanitárias primavam pela precariedade. 

 Em comparação com outros países, Portugal tinha, para além da alimentação, os 

preços do vestuário, da habitação, do aquecimento (lenha e carvão vegetal), e da 

iluminação dos mais elevados, repercutindo-se negativamente nos orçamentos 

familiares
772

. 

 Duas problemáticas intrinsecamente interdependentes são necessárias elucidar: 

precisamente a sua alimentação e os orçamentos familiares das famílias algarvias, 

acerca dos quais os estudos e dados são paupérrimos. Todavia, prosseguiremos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

770
 Censo da População de Portugal no 1.º de Dezembro de 1911, Imprensa Nacional, 1913-1916 e 

Recenseamento Geral da População no 1.º de Dezembro de 1920, Direcção Geral de Estatística, 1923-

1925. 
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 CABREIRA, Thomaz, O Algarve Económico, p. 48. 
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 CARQUEJA, Bento, O Futuro de Portugal, pp. 62-63. 
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Quadro n.º 80 

As Condições de Vida das Famílias Operárias em Portugal 

(1916-1920) 

Províncias 
Número de 

famílias 

Número 

médio de 

pessoas por 

família 

Receita 

média por 

semana 

Despesa 

média por 

semana 

Saldo 

 1916 1920 19116 1920 1916 1920 1916 1920 1916 1920 
Entre D. e Minho 

Trás-os-Montes 

Beira Litoral 

Beira Alta 

Beira Baixa 

Estremadura 

Alentejo 

Algarve 
Ilhas Adjacentes 

118 

27 

107 

36 

27 

124 

61 

38 
- 

51 

26 

52 

38 

46 

73 

69 

9 
32 

4,7 

4 

4,6 

5,2 

4,1 

4 

4,7 

5 
- 

4,15 

5,46 

4,54 

4,46 

4,9 

4,51 

5,05 

2,53 
2,85 

4$90 

6$99 

4$37 

6$23 

3$91 

6$77 

5$32 

5$11 
- 

12$11 

32$80 

17$20 

17$34 

25$75 

26$71 

22$62 

38$46 
28$99 

5$00 

5$59 

4$22 

5$59 

4$05 

6$60 

5$46 

5$27 
- 

12$10 

31$74 

16$41 

15$13 

28$51 

25$37 

23$23 

39$99 
27$84 

- $10 

+ 1$40 

+ $15 

+ $64 

- $14 

+ $17 

- $14 

- $16 
- 

+ $01 

+ 1$06 

+ $79 

+ 2$21 

- 2$76 

+ 1$34 

- $61 

1$53 
+ 1$11 

Fonte: Nova História de Portugal. Portugal. Da Monarquia para a República (dir. Joel Serrão e A. H. 

Oliveira Marques), vol. XI, p. 216, Quadro VII. 

 

 

2. A dieta alimentar algarvia 

 Aberto desde tempos imemoriais às influências de povos mediterrâneos, estes 

transportaram para a região muitos novos sabores que permitiram uma diversificação da 

dieta alimentar das populações meridionais. 

Numa sociedade onde predominava profundas clivagens sociais, a própria 

procura de géneros reflectia aquelas diferenças, visto que uma vasta gama de alimentos 

não era acessível aos menos abastados. 

Ao analisarmos a composição química alimentar do operariado (albuminóides, 

gorduras e hidratos de carbono), verificamos que estes consomem em maior quantidade 

produtos de mais escasso poder calórico, designadamente o pão, produto, aliás, também 

muito consumido em agregados familiares de maior desafogado rendimento. Em 1916, 

em média o operariado português, dos 70,02 % do seu salário gasto na alimentação, 

28,8% era consumido em pão; 8,5 % em carne; 8,3 %em hortaliça; 8 % em vinho, 7 % 

em toucinho; 6,7 % em batatas; 6,5 % em azeite; 5,9 % em açúcar; 4,8 % em feijão e 

grão; 4,3 % em manteiga, para já não falar de outros géneros consumidos ainda em 

menores percentagens
773

. 

                                                 

773
 “Inquérito às condições de vida económica do operariado português”, Boletim da Previdência Social, 

n.º 2, 1917, pp. 116-119; “Composição química da alimentação do operária e por pessoa (em gramas)”, 

Boletim da Previdência Social, n.º 11, Janeiro-Outubro de 1921, pp. 81 e 85 e “Inquérito às condições de 

vida do operariado português”, Boletim da Previdência Social, n.º 11 Janeiro-Outubro de 1921, pp. 79-81 

e 86-87, cit. in FRADA, João, A Gripe Pneumónica em Portugal Continental – 1918, pp. 62-68. 
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A dieta do algarvio variava consoante os produtos que cada região provia e da 

sua maior ou menor aproximação ao mar. Podemos, assim, esboçar, de uma forma geral, 

o recheio dos diversos «menus». 

Para o princípio do século XX, dispomos de diferentes combinações de uma 

refeição diária (Quadro n.º 81): 

 

Quadro n.º 81 

Combinações das Refeições Diárias 

(princípios do século XX) 

1.º Combinação 

Almoço: Pão com figos (secos no Inverno, frescos no 

Verão), ou  outro fruto; 

Jantar: xerém; 

Ceia: pão com azeite ou manteiga de porco. 

2.º Combinação 

Almoço: Pão com salada de tomates; 

Jantar: caldo de repolho com grão-de-bico; 

Ceia: fruta com pão. 

3.º Combinação 

Almoço: Fruta e pão; 

Jantar: gaspacho e fruta; 

Ceia: fruta. 

4.º Combinação 

Almoço: Fruta com pão; 

Jantar: sardinha ou pescada e salada de tomate; 

Ceia: xerém. 

5.º Combinação 

Almoço: Batata-doce; 

Jantar: sardinha com rabanetes ou ervilhas ou favas 

cozidas; 

Ceia: figos. 
Fonte: BRITES, Geraldino, Febres Infecciosas – Notas sobre o Concelho de Loulé, Imprensa 

da Universidade, Coimbra, 1914, p. 227.   

  

A alimentação do homem do campo tinha como base a carne de porco, a de 

suíno conservada numa salgadeira e o toucinho. Carne que frequentemente era 

acompanhada por azeitonas e, na época própria, por favas, griséus, feijão verde, repolho 

e couve-flor. Também o grão e o feijão entravam na sua dieta, assim como as castanhas, 

designadamente na sua principal área de produção, Monchique. 

Certamente que nem todos os homens do campo gozariam de manjar tão 

requintado. Os trabalhadores rurais, para além das inseparáveis azeitonas, disporiam de 

um bocado de toucinho e de carapaus alimados. Mas, enquanto o homem que habitava 

nas proximidades do mar tinha à sua disposição diferentes espécies de peixe, preparados 

de maneiras diversas, com predominância da sardinha e do carapau, consoante as 

regiões, as famílias serranas pouco peixe consumiam. Aquele que chegava transportado 

pelos arrieiros raramente estaria nas melhores condições higiénicas para consumo. 
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Um dos cereais que mais se cultivou no Algarve foi o milho, do qual se fazia (e, 

ainda, se confecciona), o xarém ou xerém, as conhecidas papas à base daquele cereal, 

um dos pratos mais consumidos na dieta das famílias da região, muitas vezes 

acompanhadas com conquilhas, sardinhas, torresmos ou leite. Na serra era logo servido 

ao pequeno-almoço
774

. 

Outro produto longamente consumido na região, ou não fosse ela uma grande 

produtora, eram os figos, verdes, secos ou torrados. 

Contudo, à imagem do país, a base essencial da dieta alimentar das famílias 

algarvias, designadamente, das classes operárias e rurais, era, obviamente o pão, 

apresentado em diferentes pratos, dos quais se destaca o famoso gaspacho, «preferido 

pelos ceifeiros do trigo quando trabalhavam debaixo do quente sol da época do 

estio»
775

. 

Às refeições estava presente o quase indispensável vinho, consumido  quantas 

vezes em excesso nas tabernas que proliferavam por toda a província, reflexo de uma 

má alimentação que o magro salário não permitia melhorar, assim como nunca estava 

ausente a aguardente de medronho, de figo e de bagaço, produzida nas inúmeras 

destilarias que pontilhavam a paisagem «industrial» algarvia. 

O já várias vezes mencionado médico José Filipe Álvares, certamente 

conhecedor da situação, asseverava que a alimentação na província era em «geral 

insuficiente», mas, que o «luxo é maior do que no Alentejo». Este facto contribuía para 

que o número de tuberculosos fosse tão elevado no Algarve
776

. 

A condizer com as suas condições de trabalho e de vida era o recheio da casa 

dos trabalhadores algarvios. Habitação frequentemente alugada e guarnecida de «um 

mobiliário rustico de castanho, a cama é um simples colchão colocado sobre as arcas 

onde se guarda a semente colhida. A roupa é feita à mão com o linho fiado pela mulher 

no inverno», no caso de um pequeno proprietário de Monchique
777

. 

 Se entrássemos na habitação de um salineiro das redondezas de Faro 

encontraríamos «alguns moveis e utensilios grosseiros, aos quaes se deve juntar alguma 

roupa d‟algodão, tudo quasi sem valor»
778

. 
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 MARREIROS, Glória, Um Algarve Outro Contado de Boca em Boca, p. 121. 
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 VAZ, Adérito F., Algarve. Reflexos Etnográficos de uma Região, p. 55. 

776
 ÁLVARES, José Filipe, “A crise de subsistências na sua relação com a tuberculose”, O Algarve, n.º 

480, 03/06/1917, p. 2 e “Ao povo trabalhador”, n.º 503, 11/11/1917, p. 1. 
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 POINSARD, Léon, Portugal Ignorado, p. 164. 
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 POINSARD, Léon, Portugal Ignorado, p. 245. 
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A leitura do inquérito às condições de vida do operariado português realizado 

em 1918, embora não desagregue os elementos por distrito, permite-nos, porém, 

constatar que as receitas familiares destinavam-se em percentagem elevadíssima para a 

alimentação e que o saldo semanal entre a receita e a despesa era frequentemente 

muitíssimo baixo, não raras vezes nulo
779

. 

 Com rendimentos tão apertados, a dieta alimentar das populações de mais baixos 

rendimentos e mesmo de outros estratos sociais de rendimento médio tinha de se 

ressentir gravemente, alcançando-se o limiar da fome. 

 

 

3. Banditismo social 

Sintoma das dificuldades atravessadas por largos estratos sociais algarvios nestes 

tempos de «vacas magras» reflectiu-se no enxamear da mendicidade e no número de 

vadios nas principais localidades da região. 

Fenómeno marcante de conjunturas de crise associado àquilo a que podemos 

associar a um lumpenproletariado foi algum banditismo rural projectado em assaltos a 

propriedades, a assassinatos e a roubos. Como exemplo registe-se a tentativa de 

assassínio do proprietário Francisco de Sousa Faísca, no sítio da Patã, por parte de uns 

«malfeitores, dos muitos que vagueiam pelas freguesias ruraes dos concelhos de Loulé 

e de Albufeira»
780

. 

Com alguma frequência surgiu-nos nos periódicos algarvios relatos referentes a 

roubos nos comboios, aos quais e exageradamente, os comerciantes de Silves atribuíam 

o constante aumento do custo de vida. Não ficariam sem resposta, por parte do médico 

José Filipe Álvares, denunciando que «se uns são roubados em cinco ou dez por cento 

da sua mercadoria outros sofrem as mesmas consequencias em cem por cento»
781

. 

Em Setembro de 1917, o Presidente da Câmara de Loulé, o poeta Cândido 

Guerreiro, informava o Governador Civil que constava que se preparavam durante a 

noite «assaltos a casas particulares como protesto contra carestia das subsistências». 

                                                 

779
 “Inquérito às condições de vida do operariado português em 1918”, Boletim de Previdência Social, n.º 

9, Janeiro-Dezembro de 1920, pp. 31 e 34. 
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 “Tentativa de assassínio”, O Algarve, n.º 359, 07/02/1915, p. 2. 
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 ÁLVARES, José Filipe, “As impressões d‟uma jornada a Silves”, O Algarve, n.º 539, 21/07/1918, p. 
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Os meios militares eram insuficientes, pelo que era extremamente urgente o reforço dos 

efectivos da Guarda Nacional Republicana
782

. 

No dia 4 de Setembro, Manuel Guerreiro Cabeçadas, vice-presidente da Câmara 

Municipal, ocupando temporariamente o cargo de Administrador do concelho, alertava 

para o estado de alteração na vila e nas freguesias rurais, tendo havido por várias vezes 

tentativas de «diferentes assaltos». Este responsável 

local não se responsabilizava pela alteração da ordem 

pública, visto que dispunha de escassos efectivos da 

G.N.R., pelo que solicitava «mais dez praças de 

cavalaria»
783

. Em Agosto, o Administrador do 

concelho, solicitava novo reforço da GNR, em 

consequência de se terem registado assaltos a 

propriedades no concelho
784

, assim como era necessário 

para a próxima realização da feira de Loulé
785

. 

Na conjuntura da guerra que o país atravessava 

e com a enorme carência de géneros alimentícios e a 

miséria a atingir vastas camadas sociais as próprias 

propriedades rurais não escapavam aos assaltos, a que 

respondiam violentamente os seus proprietários, como 

tinha sido o caso da casa Gaivão de Estombar
786

. Em 
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Olhão, situação idêntica se passava, existindo no posto da GNR um número insuficiente 

de praças
787

. 

Também Albufeira não escapava aos roubos e assaltos, escasseando a 

iluminação, apenas por dois ou três candeeiros com «nauseoso petróleo».  

A própria GNR era alvo de profunda crítica, insinuando-se que estava extenuada 

por «durante o dia levar a guardar certas costas …»
788

, e não se furtarem a levar a cabo 

assaltos
789

 a propriedades para poderem matar a fome. 

Em Portimão, pessoas que andavam a apanhar uva e figos foram vítimas dessa 

violência. Dizia-se que uma dessas pessoas tinha sido atingida por um tiro «ao acaso» e 

que uma mulher grávida teria sucumbido - parece que neste caso havia algum exagero - 

«aos pontapés dados pelo defensor da propriedade»
790

. 

Em Setembro de 1918, era noticiado que em Portimão ocorreram casos graves 

de indivíduos que teriam sido apanhados a roubar figos e uvas
791

. 

No período sidonista, os denominados «sem trabalho» ou vadios, foram alvo de 

forte repressão, tendo o governo limpo, «o país desta gente inutil afastando-a de onde a 

sua acção póde ser nociva»
792

. Alguns «vadios», como foi o caso do louletano Filipe 

Inácio, seria incorporado na 4.ª divisão do Exército
793

. Sob esta desculpa, pretendia 

aquele governo afastar e enclausurar muitos operários que, esquecidos do inicial 

namoro, sofriam agora as agruras da sua política repressiva. Caso paradigmático desta 
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política foi o envio para África de centenas de vadios no mesmo barco onde 

embarcaram os anarquistas da comuna de Vale de Santiago, nas cercanias de Odemira. 

Em resumo, perante a escassez e o aumento de preço das subsistências, 

acompanhado pela desvalorização dos salários, o mundo operário quer a nível nacional, 

quer a nível do Algarve lançar-se-ia em uma enorme vaga de contestação social 

plasmada em diferentes formas de actuação. 

 É para ai que agora nos voltaremos. 

 

 

4. O movimento operário algarvio: 

    as correntes anarquistas e socialistas 

O movimento operário português cresceu significativamente, embora com peso 

minoritário no conjunto da população, devido desenvolvimento lento e sinuoso do 

capitalismo em Portugal que teve como ponto matricial a Regeneração. A luta em prol 

de melhores salários e de condições de vida mais dignas foram factores que alicerçaram 

um constante aumento do seu poder reivindicativo, quer ainda na vigência da 

Monarquia, quer em escala mais ampla após a implantação da República
794

. 

Foi no contexto do alargamento das relações produtivas capitalistas que se 

implantaram na região duas importantes indústrias: a de conservas e a da cortiça. Estas 

coexistiam com uma multiplicidade de pequenas indústrias de carácter artesanal, 

oficinal e doméstico, dispersas e de escasso número de trabalhadores(as), onde as 

relações de produção capitalista eram muito ténuas, já para não afirmar inexistentes. No 

conjunto, porém, propiciaram a criação de um universo de milhares de operários(as), em 

muitos dos quais germinou a influência anarco-sindicalista
795

. 

 O movimento anarquista no Algarve terá surgido cerca dos anos 1889-1890. 

 Em 10 Outubro de 1912 surgiu o primeiro número do órgão da União Anarquista 

do Algarve, O Libertário, cujo último número saiu a 1 de Maio de 1915. A análise deste 

periódico permite-nos constatar que em algumas indústrias da província estavam 

                                                 

794
 CABRAL, Manuel Villaverde, Portugal na Alvorada do Século XX. Forças Sociais, Poder Político e 

Crescimento Económico de 1890 a 1914, 1979, pp. 198-211, 376 e 377; MARQUES, A. H. de Oliveira 

(Dir.), História da Primeira República, pp. 396-397 e MARQUES, A. H. de Oliveira, História de 

Portugal, vol. III, pp. 123-124. 
795

 Sobre o movimento anarco-sindicalista no Algarve consultar o nosso estudo A Indústria de Curtumes e 

do Calçado em Loulé (1850-1945), pp. 141-146 e CABRAL, M. V., O Operariado nas Vésperas da 

República (1909-1910), Editorial Presença/Gabinete de Investigações Sociais, «Colecção AS, n.º 2, 

Lisboa, 1997, p. 103. 
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implantadas células de operários socialistas, anarquistas e de comunistas. Aliás, os 

próprios apoiantes deste periódico definiam-se também como «comunistas-

anarquistas». 

 Ideologicamente, negavam o parlamentarismo e eram defensores da greve geral 

revolucionária e da luta internacional contra o Estado e o capital. 

 Destacados grupos de anarquistas localizavam-se em Silves, Faro («Grupo 

Jovens Libertários»); em Olhão (grupo «Os Filhos da Sociedade Futura»); em Portimão; 

em Monchique (o grupo «Fraternidade Universal»), em Loulé; em Alcantarilha e em 

Messines. 

 Não nos foi possível contabilizar o seu 

número, mas detectámos anarquistas entre os 

corticeiros, soldadores, cordoeiros, marítimos, 

pedreiros, carpinteiros, sapateiros, ferroviários e 

telegrafistas. Destaquemos os nomes de Bartolomeu 

Constantino (Olhão, 23/06/1863 - Lisboa, 

11/01/1916), que já então não residia no Algarve, José 

Negrão Buisel (Portimão), Manuel e José Franco, 

Miguel Correia, entre outros. 

 Em 21 de Março de 1915, José Franco publicava, em separata daquele jornal, o 

«Manifesto ao Povo», no qual se insurgia violentamente contra a carestia de vida e 

contra os açambarcadores que a «pretexto da Conflagração Europeia, nos pretendem 

fazer morrer de Fome!...». 

 Encontrar-se-ia este movimento anarquista plenamente organizado? Um 

anarquista louletano salientava que era nesta província «onde mais se manifesta a 

ignorancia e o embrutecimento das massas proletarias». E mais adiante, constatava que 

a «maior parte do proletariado algarvio, não conhece o meio associativo, nem quaes os 

melhores e eficazes meios pelos quaes se deve unir fraternalmente aos seus 

companheiros de sofrimento, para conquistar a sua emancipação integral»
796

. 

  No Algarve, podemos contabilizar vinte e quatro associações de classe 

implantadas nos principais centos industriais da província (Quadro n.º 82). 
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 O Libertário, n.º 4, 01/05/1914, p. 2. 

Bartolomeu Constantino  
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Quadro n.º 82 

Associações de Classe do Algarve 

Associações de Classe 
Data da 

fundação 

N.º de 

sócios 

Algumas 

reivindicações 

Principais 

militantes 

Associação de Classe dos 

Soldadores de Lagos 
- 166 

Contra a introdução 

de máquinas de 

soldar 

- 

Associação dos Operários 

Cordoeiros de Faro 

 

- 

 

35 

 

- 

Romano da Silva 

Túlio
797

 e António 

Cabeleira 

Associação de Classe da 

Indústria Corticeira de Silves 
1886/1893

798
 250 

Contra a exportação 

de cortiça em bruto 

e a redução do 

horário de trabalho, 

pelo aumento do 

salário 

Miguel Lopes 

Nolasco 

Associação de Classe dos 

Marítimos de Lagos 
- 281 - - 

Associação dos Soldadores 

de Olhão 
1910 - 

Contra a introdução 

de máquinas de 

soldar 

- 

Associação de Classe dos 

Pedreiros Civis de Faro 
- - - - 

Associação de Classe 

Instrução e Progresso de Vila 

Real de S. António 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

Associação de Classe dos 

Empregados do Comércio de 

Faro 

1914 
 

- 

Horário de trabalho 

e descanso semanal 

 

- 

Associação de Classe dos 

Carpinteiros de Faro 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

Festejou em 1912, o 

1.º aniversário da 

implementação em 

Faro do horário de 9 

horas de trabalho 

Eduardo Martins; 

José Pedroso da 

Silva; Adelino 

Parreira; João 

Henriques 

Guerreiro e João 

Eduardo 

Associação de Classe dos 

Sapateiros de Faro 
- - - - 

Associação de Classe dos 

Corticeiros de Faro 
- - - - 

Associação de Classe dos 

Rolheiros de Faro 
- - - - 

Associação de Classe dos 

Tecelões de Faro 
- - - - 

Associação de Classe dos 

Aguadeiros de Faro 
- - - - 

Associação de Classe dos 

Caldeireiros de Faro 
- - - - 

                                                 

797
 TÚLIO, Romano da Silva (Porto, 1880 - Faro, 5/2/1911), o «mais intransigente caudilho das 

reivindicações operárias» da cidade de Faro, aqui chegara tinha apenas seis anos, morreria vítima de 

tuberculose. Foi um dos organizadores da Associação dos Operários Cordoeiros de Faro. Ao seu funeral 

compareceram as associações de cordoeiros, tecelões, corticeiros, carpinteiros, pedreiros e aguadeiros. 

Falaram à beira da sepultura o operário cordoeiro António Cabeleira, o carpinteiro Eduardo Martins e o 

corticeiro João Henrique Guerreiro, não tendo comparecido os sapateiros de Faro, evidenciando alguma 

divisão no seio operário. O seu enterro decorreu em cerimónia civil (O Algarve, n.º 151, 12/2/1911, p. 2). 
798

 MADEIRA, João, “Os corticeiros de Silves e o movimento social”, Museu da Cortiça da Fábrica do 

Inglês. Exposição Permanente. Estudos e Catálogos, Fábrica do Inglês, S.A., Silves, 1999, pp. 129-138.  
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Associação dos Leiteiros de 

Faro 
- - - - 

Associação de Classe dos 

Operários da Construção 

Civil de S. Brás de Alportel 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

Associação de Classe dos 

Operários da Construção 

Civil de Portimão 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

Associação de Classe União 

Marítima, Olhão 
- - - - 

Associação de Classe dos 

Operários das Fábricas de 

Conserva de Olhão 

    

Associação de Classe das 

Operárias das Fábricas de 

Conserva de Olhão 

    

Associação de Classe dos 

Marítimos e mais classes 

piscatórias de Olhão 

 

- 

 

 

- 

 

- 

 

- 

Associação de Classe dos 

Trabalhadores Rurais de 

Olhão de Faro 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

Associação dos Marítimos 

de Portimão 

 

- 

 

- 

Contra o alistamento 

nas companhas das 

armações de atum 

 

- 

Associação de Classe dos 

Sapateiros Louletanos 
- - - - 

Associação de Classe dos 

Tecelões de Loulé 
- - - - 

Associação dos Operários 

Fabricantes de Calçado de 

Lagos 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

Fontes: Boletim de Previdência Social, n.º 6, Maio a Setembro de 1918, p. 142; O Algarve, n.º 

222, 23/6/1912, p. 2; O Algarve, n.º , 5/4/1914, p. 1; O Algarve, n.º 195, 17/12/1911, p. 2; O 

Algarve, n.º 207, 10/3/1912, p. 2; CABRAL, M. V., O Operariado nas Vésperas da República 

(1909-1910), pp. 174-179. 

 

 Todas estas organizações de classe viviam dispersas e mal organizadas, faltando-

lhes uma organização unificadora e coerente. E tanto que essa união era urgente que se 

realizaria a 21 de Junho de 1914 a conferência anarquista, dela saindo a já citada União 

Anarquista Algarvia. União difícil de concretizar, visto que muitos anarquistas algarvios 

parece não terem comparecido. 

 Outro periódico anarquista foi a Ideia (05/03/1916/-19/03/1916), surgido no 

rescaldo dos acontecimentos de 2 e 3 de Fevereiro de 1916, como veremos. Aqui 

pontificaria Neves Anacleto
799

. 

                                                 

799
 ANACLETO, Neves (S. Bartolomeu de Messines, 08/02/1897 – Lisboa, 25/02/1990), empregado de 

comércio, desde cedo que perfilhou o ideário anarquista. Administrador de A Ideia, quinzenário 

anarquista que se publicou em Faro. Foi preso a 3 de Fevereiro de 1916, durante as manifestações contra 

a fome. Tendo sido novamente detido em 1918, em consequência da greve geral. Esteve presente no I 

Congresso do Partido Comunista, em 1923. Estudou em Faro e formou-se em direito em 1927. Neste ano 

participou na revolta contra a Ditadura Militar, sendo preso a 5 de Fevereiro. Durante o Estado Novo, de 

que foi opositor, conheceu igualmente a prisão. Participou na formação do MUD, no Algarve e apoiou a 
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 No âmbito desta corrente, no Congresso Operário 

realizado em Tomar, em 1914, foi criado a União Operária 

Nacional (UON), substituída, em 1919, pela Confederação 

Geral do Trabalho (CGT)
800

. 

 O «órgão do Centro Socialista de Faro» foi O 

Combatente, fundado em finais de 1919 e extinto em Outubro 

de 1920. Provavelmente, o primeiro periódico de cariz 

marxista no Algarve – referia-se a «Carlos Marx» -. Embora fora do nosso marco 

cronológico, atacou violentamente os açambarcadores, o aumento dos preços e o papel 

desempenhado pelo celeiro de Faro. Um dos seus principais militantes foi Eduardo 

Martins Seromenho
801

. 

 Antes da proclamação da República, designadamente em 1900, fez-se sentir um 

amplo surto grevista relacionado com a crise do final do século XIX e princípios do 

XX.
802

 E que a implantação da República intensificar-se-ia
803

. 

                                                                                                                                               

candidatura de Humberto Delgado. Fixou-se em Moçambique. Depois do 25 de Abril de 1974 mostrou-se 

fortemente crítico do processo de descolonização. A sua mais importante obra foi A Longa Luta. Preso, 

Algemado e Deportado, Lisboa, Edição do Autor, s.d. [1975] (Para mais detalhes da sua vida política 

consultar VALENTE, António, Memórias da Resistência. Literatura Autobiográfica da Resistência ao 

Estado Novo, Câmara Municipal de Lisboa, Lisboa, 2001, pp. 69-72). 
800

 OLIVEIRA, César, “Os limites e a ambiguidade: o movimento operário português durante a guerra de 

1914-1918“, Análise Social, n.º 40, 1973, pp. 686-687. 
801

 SEROMENHO, Eduardo Martins foi operário carpinteiro e membro do Partido Socialista. Integrou a 

Comissão Operária Farense sobre a questão das subsistências e a direcção do Celeiro Municipal de Faro. 

Em Março de 1919, fez parte da Comissão Administrativa da Câmara Municipal daquela cidade, tendo 

ficado com o pelouro das construções particulares, edifícios públicos e cemitério. No acto de posse na 

sessão de 21 de Março afirmaria que as diferenças partidárias não se deveriam imiscuir nos negócios 

municipais. Faria, contudo, a seguinte declaração de princípios: «Comungando nas mesmas aspirações do 

proletariado internacional o Partido Socialista Portuguez afirma o seu proposito de conquistas aos 

poderes [?] e administrativo invadindo por todos os lados os organismos em que a burgueza assenta o 

seu predominio derrubando os seus privilegios e expropriando-a, convertendo-a n‟uma sociedade 

capitalista [sic] sociedade colectivista ou comunista e pedindo simultaneamente a emancipação politica, 

intelectual e economica do Povo pela socialização dos meios de produção e de troca. E considerando: - 

que para ser profiquo a acção do proletariado não se deve limital-a a determinado meio de combate mas 

sim dilatal-a e exercel-a conforme as circunstancias da ocasião de forma a abranger a triplice base de 

resistencia politica-sindical-cooperativista; - que a conquista dos municípios pelos trabalhadores, com a 

invasão dos parlamentos, ao passo que traduz um protesto significativo contra a divisão de castas 

testemunha uma noção inteligivel dos seus direitos sociais; - que a intervenção do proletariado nas 

funções legislativas e administrativas da republica – sendo tão eficaz quão numerosa e homogenia forme 

um vinculo de acção por accidens [sic], isto é para luctar e impor a razão da sua causa; o Partido 

Socialista Portuguez declara disputar a influencia municipal convidando o proletariado a cooperal-o na 

adaptação do seu programa» (ADF. Fundo: Câmara Municipal de Faro, Actas das Sessões da Câmara 

Municipal, 1916-1919, Sessão de 21/3/1919, Livro 49, B/A.1).  
802

 ADF. Registo de Confidenciais, Livro 305, Ofício n.º 2, de 6 de Abril de 1893; TENGARRINHA, J., 

“Os primeiros 50 anos de greves no Algarve (1872-1921), 3º Congresso Sobre o Algarve, vol. I, p. 129 e 

ANICA, Aurízia, As Mulheres, A Violência e a Justiça no Algarve de Oitocentos, p. 198. 
803

 “Fome!”, O Algarve, n.º 112, 15/05/1910, p. 1 e n.º 151, 12/02/1911, p. 2 
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 Do ponto de vista geográfico, a 

zona mais forte do movimento 

operário inclinou-se para o Sul, 

«concelhos de Lisboa e Setúbal, o 

Alentejo e o Algarve, onde o P. R. P. 

fora mais popular durante a 

Monarquia»
804

. Contudo, «Tanto os 

sindicatos antigos como os recém-

criados continuaram a representar 

apenas uma pequena percentagem dos 

trabalhadores activos na maior parte das profissões, a não dispor de fundos suficientes 

e a não ter qualquer influência sobre o Governo ou qualquer domínio sobre o mercado 

de trabalho»
805

. 

 O movimento grevista seria acompanhado por ocupações militares de estações 

ferroviárias e de localidades, confrontos com as forças militares e policiais, das quais 

resultaram prisões, feridos e mortos. Nesta repressão desempenharam um papel actuante 

os famigerados Batalhões de Voluntários
806

. O divórcio entre a República e o 

movimento operário, designadamente, aquele de inspiração anarco-sindicalista 

consumar-se-ia nos alvores daquela. A publicação da legislação sobre a legalização das 

greves (6 de Dezembro de 1910), o tristemente célebre «decreto-burla», desencadearia 

uma trovoada de protestos no seio do movimento sindical
807

. 

 A greve eclodida, em Setúbal, a 13 de Março de 1911 protagonizada pelos 

operários conserveiros seria fortemente reprimida provocando a morte de dois 

trabalhadores
808

. Exprimindo o grito de revolta para com a República que tinham 

ajudado a implantar, declamava um poeta anónimo anarquista: 

 

                                                 

804
 VALENTE, Vasco Pulido, “A República e as classes trabalhadoras (Outubro de 1910 – Agosto de 

1911“, Análise Social, n.º 34, p. 296. 
805

 VALENTE, Vasco Pulido, “A República e as classes trabalhadoras (Outubro de 1910 – Agosto de 

1911“, Análise Social, n.º 34, p. 297. 
806

 VALENTE, Vasco Pulido, “A República e as classes trabalhadoras (Outubro de 1910 – Agosto de 

1911“, Análise Social, n.º 34, pp. 312-313. 
807

 VALENTE, Vasco Pulido, “A República e as classes trabalhadoras (Outubro de 1910 – Agosto de 

1911“, Análise Social, n.º 34, p. 311 e VENTURA, António, Anarquistas, Republicanos e Socialistas em 

Portugal. As Convergências Possíveis (1892-1910), Edições Cosmos, «Colecção de História Moderna e 

Contemporânea», n. º 5, Lisboa, 2000, pp. 218-219. 
808

 Consultar COSTA, Ramiro da, Elementos para a História do Movimento Operário em Portugal 

(1820-1975), 1º vol., p. 206. «O dia 13 de Março é pois uma data que marca o divórcio da República 

com o proletariado» (Terra Livre, n.º 6, 20/03/1913). 

A Capital, 14/09/1910 
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«Bati-me lá na Rotunda, 

Herói eles me chamaram, 

Pouco tempo decorrido 

Nesta prisão me encerraram. 

(...) 

Co‟a revolução que lucrou, 

Foram Camachos e Costas, Todos, 

Todos têm postos e postas, 

O povo nada ganhou».
809

 

 

Em 28 de Janeiro de 1912, iniciava-se a greve dos trabalhadores rurais do 

Alentejo – movimento já iniciado em 1911 -, a que responderia o governo de Augusto 

de Vasconcelos com o estado de sítio e o encerramento das sedes sindicais. Em Silves, 

os operários corticeiros seguiram os seus camaradas do Alentejo em solidariedade, não 

se tendo registado qualquer alteração da ordem, pelo que «não houve sequer uma nota 

discordantes que pudesse obrigar as autoridades a intervir»
810

. 

Pela sua política repressiva, Afonso Costa seria apelidado de «racha-

sindicalista». A breve trecho consumar-se-ia a «Destruição, pela própria prática política 

dos governos republicanos, do mito criado durante a monarquia de uma república 

salvadora e redentora, que resolveria todos os problemas e eliminaria todas as misérias 

e que até, como disse A. José de Almeida no período da propaganda republicana, 

“reflectisse o fulgor do brilho da esperança anarquista”»
811

. 

O esforço grevista dos anos anteriores, a debilidade organizativa e a repressão 

dos governos republicanos conduzirão a um enfraquecimento do movimento operário e 

sindical, plasmado na queda do número de greves entre 1914-1916
812

. 
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 FRANCO, Alberto, A Revolução é a Minha Namorada. Memórias de António Gonçalves Correia, 

Anarquista Alentejano, Câmara Municipal de Castro Verde, s/d, p. 25. 
810

 Diário da Câmara dos Deputados, Sessão de 4/5/1912, discurso proferido pelo deputado Luz 

Almeida. 
811

 OLIVEIRA, César, “Os limites e a ambiguidade: o movimento operário português durante a guerra de 

1914-1918“, Análise Social, n.º 40, p. 686. 
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 OLIVEIRA, César, “Os limites e a ambiguidade: o movimento operário português durante a guerra de 

1914-1918“, Análise Social, n.º 40, p. 687. 
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5. A crise social 

 A inflação foi um fenómeno que assolou todos os países em guerra, embora com 

custos sociais diferentes. No conjunto dos anos da conflagração, os de 1917 e 1918 

foram os mais dramáticos, respondendo o movimento operário com manifestações e 

greves. Ao contrário da Alemanha, a França e a Grã-Bretanha souberam gerir melhor o 

movimento grevista, satisfazendo os aumentos salariais e pondo em execução um 

conjunto de medidas (convenções colectivas, fixação da jornada de trabalho de oito 

horas, semana de quarenta e oito horas, salários mínimos e outras regalias sociais), 

permitindo, assim, alguma concertação social
813

. 

 Ainda antes de a guerra ecoar, já se fazia sentir a crise social no Algarve. Em 

carta escrita de Portimão a João Chagas, em 5 de Maio de 1913, Teixeira Gomes 

descrevia o estado de espírito do movimento popular, acentuando que ali grassava o 

«Sindicalismo. Com a ignorância da população e a falta de escrúpulos dos agitadores, 

é fácil de calcular a rapidez com que a doença lavra. Prega-se a destruição da 

propriedade e o assassinato do rico, sem suficiente protesto da autoridade, como 

únicos remédios ao mal geral, e quem aplaude com mais entusiasmo é a chamada 

classe opulento que só vê nessa propaganda o embaraço para a república. É o remate 

da desordem universal»
814

. A corroborar as palavras do escritor algarvio, relatava-se 

que as vinhas estavam «sofrendo um verdadeiro assalto das classes pobres»
815

. 

Entre Maio de 1911 e Março de 1914 constituíram-se «alguns grupos itinerantes 

de militantes e propagandistas que, arrostando com inúmeras dificuldades e sofrendo a 

cada passo a repressão arbitrária das autoridades, percorreram o Alentejo, as Beiras, 

o Algarve e Trás-os-Montes, para distribuição de folhetos sindicalistas, realização de 

conferências e organização de sindicatos de trabalhadores rurais»
816

. 

À semelhança do resto do país a proclamação da República não travaria o surto 

grevista, vindo já de anos anteriores. Em Olhão, no ano da proclamação daquela, era 

fundada a Associação dos Soldadores de Olhão, a qual passaria, posteriormente, a 

Sindicato dos Soldadores de Olhão. E, serão estes mesmos soldadores que, em 

princípios de Novembro de 1915, entrarão em conflito com os industriais das fábricas 

de conserva pedindo «regalias», não especificadas. Depois de terem rejeitada 
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 THÉBAUD, François, “L‟industrie aussi fait la guerre! », 1914-1918. La Grande Guerre, Les 

collections de L´Histoire, n.º 21, Octobre-Décembre 2003, p. 67. 
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 Correspondência Literária e Política com João Chagas, vol. II, Lisboa, 1958, p. 173. 
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 O Algarve, 16/08/1914, p. 2. 
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 OLIVEIRA, César, O Operariado e a Primeira República (1910-1924), p. 76. 
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inicialmente a proposta dos industriais, acabarão por aceitá-la, retomando o trabalho no 

dia 8 de Novembro
817

. 

 Os tumultos e assaltos começaram logo em 1914 e tiveram ao longo da guerra 

como palco principal as cidades de Lisboa e do Porto, embora nenhum rincão da 

província tivesse ficado incólume. O que se reivindicava? «À cabeça das reivindicações 

estava o aumento de salários para fazer face à carestia dos géneros alimentares e das 

rendas de casa, mas levantavam outras questões: o horário de trabalho
818

, o direito à 

folga semanal, o fim do trabalho de menores, a lei dos acidentes de trabalho e o direito 

de associação. Para além das greves, há destacar vários comícios e sessões de 

propaganda contra o aumento do custo de vida, feitos ao longo dos anos de guerra»
819

. 

A problemática das horas de trabalho e o descanso semanal foram sempre um 

pomo de discórdia que com alguma frequência deparamos nos jornais algarvios. 

 Segundo Pereira da Silva, presumimos que arreigado defensor do ideário 

anarquista, o caixeiro tinha escassa instrução e estava submetido a um horário de 

trabalho de 17 a 18 horas diárias
820

. Para aquele, pensamos que trabalhador caixeiro, 

este deveria ter como guia a instrução, «abandonar a politica burgueza rasgando os 

seus orgãos envenenadores», «deixar de jogar o jogo de azar», deixar de «nutrir pela 

taberna o mesmo tedio, o mesmo horror que deve sentir pelo lupanar onde se comete a 

mais baixa prostituição». Devia, pelo contrário, dedicar-se ao livro, ao saber e ao 

conhecimento «propulsor do progresso e da civilização; ...». Que autores aconselha aos 

caixeiros a ler? «... A. Hamon, para compreender que o scientífico é o homem que 

desenvolve a vida humana mostrando constantemente fontes de energia; deve ler nas 

obras de Jean Grave e de P. Kropotkine, para compreender que o sociologo é o 

investigador incansavel de bem estar na vida que conquistou o scientífico, aperfeiçoada 

                                                 

817
 ADF. Inventário do Governo Civil. Livro de Registo da Correspondência Recebida pelo Governo 

Civil, 1914-1919 (385), «Telegramas do Administrador do Concelho de Olhão», 6 e 7/11/1915. 
818

 Foi também fortemente contestado por muitas associações de trabalhadores algarvios durante estes 

anos. Um exemplo encontramos nos empregados de comércio de Loulé que, em 4 de Novembro de 1915, 

se queixavam que a Câmara Municipal se esquivava a fazê-lo cumprir (ADF. Inventário do Governo 

Civil. Livro de Registo da Correspondência Recebida pelo Governo Civil, 1914-1919 (385), «Ofício dos 

Empregados no Comércio em Loulé», 4/11/1915). No sentido de diminuir o «seu deshumano horario de 

trabalho diário» era o ofício da Associação de Classes dos Empregados no Comércio de Faro, dirigido ao 

governador civil em 29 de Outubro de 1915 (ADF. Inventário do Governo Civil. Livro de Registo da 

Correspondência Recebida pelo Governo Civil, 1914-1919 (385), «Ofício da Associação de Classe dos 

Empregados no Comércio de Faro», 29/10/1915). Estes trabalhadores tiveram a solidariedade dos seus 

camaradas de Lisboa (ADF. Inventário do Governo Civil. Livro de Registo da Correspondência Recebida 

pelo Governo Civil, 1914-1919 (385), «Ofício da Junta Executiva (Zona Sul) da Federação das 

Associações de Classe dos Caixeiros Portugueses, Lisboa», 6/11/1915). 
819

 SAMARA, Maria Alice, Verdes e Vermelhos: Portugal e a Guerra no Ano de Sidónio Pais, Editorial 

Notícias, «Biblioteca de História», Lisboa, 2003, p. 72. 
820

 SILVA, Pereira da, “Instrução dos caixeiras e horas de trabalho”, O Algarve, n.º 308, 15/02/1914, p. 2. 
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pelo filosofo; deve ler as obras de Hugo e outro para compreender que o romancista é 

o creador de novo horisonte, de novos ideais 

 Instrução! Lus! Saber! 

 É tudo o que ha de mais belo!»
821

. 

Em Junho de 1914 estavam sendo organizadas as comissões de vigilância do 

descanso semanal constituídas por delegados de todas as classes trabalhadoras. Em 

Faro, existiam muitos abusos ao seu cumprimento. Por exemplo, era apontado o caso de 

uma fábrica de cortiça, cujo proprietário era um membro da comunidade judaica, 

Abrahão, que dizia aos seus operários que a fábrica encerrava ao sábado, mas que 

trabalhava ao domingo. Para o operário farense, Pereira da Silva, aquele respeitava a 

«lei do seu paiz e desrespeitava a do nosso, ou então perder um dia de trabalho que 

tanta falta lhes faz»
822

. 

 Nestes primeiros anos de vivência republicana o Algarve foi atravessado pela 

crise de trabalho, como já salientámos anteriormente. Nas vésperas de eclodir a guerra 

as notícias oriundas do Algarve eram negras. Na pesca, devido às más condições do 

mar, a crise fazia-se sentir dramaticamente, repercutindo-se na indústria de conservas e 

no comércio
823

. 

 Em Albufeira, para remediar a crise de desemprego que afligia o concelho, a 

Câmara Municipal solicitou ao Ministro do Fomento uma verba de cinco contos para a 

reparação de estradas
824

. 

 Crise que não atingia apenas o país, mas também a vizinha Espanha e com 

reflexos no Algarve. Centenas de operários tinham regressado a Salir, uns vindos das 

Minas de Aljustrel, outros das minas de Rio Tinto, em Espanha
825

. 

Há medida que os meses decorriam, aumentavam as dificuldades. O trabalho era 

escasso e o mar mostrava-se igualmente ingrato, pois o peixe escasseava, mas o preço 

era bem visível. O pouco que vinha à rede ia para as fábricas de conservas, «o que 

permite uma notável e fecunda distribuição de trabalho pelas classes que vivem 

mantidas naquelas industrias»
826

. 

                                                 

821
 SILVA, Pereira da, “Instrução dos caixeiras e horas de trabalho”, O Algarve, n.º 309, 22/02/1914, p. 2. 

822
 SILVA, Pereira da, “Comissões de vigilância”, O Algarve, n.º 326, 21/06/1914, p. 3. 

823
 “Angustiosa crise”, O Algarve, n.º 315, 05/04/1914, p. 1. Neste período surge um conjunto de artigos, 

para além daqueles que seguimos, que escalpelizam as dificuldades económicas que o Algarve 

atravessava devido ao deflagrar do conflito. Consultar ainda “A Crise”, O Algarve, n.º 318, 26/04/1914, 

p. 1 e “A crise industrial”, O Algarve, n.º 321, 17/05/1914, p. 1. 
824

 O Algarve, n.º 337, 06/09/1914, p. 2. 
825

 O Algarve, n.º 343, 18/10/1914, p. 3. 
826

 “Crise no Algarve”, O Algarve, n.º 369, 18/04/1915, p. 1. 
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Nestes primeiros anos de guerra até os mais abastados se sentiam atingidos, visto 

que as praias da região conheciam pouca afluência, «notando-se este ano um grande 

desanimo, o que tem clara explicação na crise económica que se está atravessando»
827

. 

Mas foi Sol de pouca dura, visto que nos anos seguintes os relatos que conhecemos das 

mais snobs praias algarvias mostram que elas eram muito concorridas. Que crise quando 

vem não é/era para todos. 

Mas quem não ia de férias eram aqueles que contestavam a política que estava a 

ser conduzida. Neves Anacleto, anarquista ferrenho nestes anos, irreverente e de prosa 

cáustica contra o Estado, os partidos e os poderosos atacava o Partido Democrático que 

nos bastidores especularia com as classes pobres. Anacleto relata o protesto junto do 

Governo Civil contra a carestia de vida e o anúncio de um comício anarquista. Comício 

este proibido, «visto ter de obedecer aos preceitos da lei … que os anarquistas 

desconhecem por detestaram dellas». Não se realizaria o comício, mas apenas uma 

sessão de protesto contra aquela carestia na associação de tecelões: «Não obstante 

porem o comício não se realisar, estava a policia de prevenção, o exercito e a marinha, 

e as cãs do meu visinho também estavam tesamente de prevenção, porque o seu genro 

tinha a consciência de pimenta». Afinal, o tal comício realizar-se-ia, em data que não 

conseguimos vislumbrar, de protesto contra a fome, e «foram refutadas as palavras 

amáveis que um socialista dirigiu ao operariado, por os anarquistas as tomarem como 

politicas»
828

. 

Em 1 de Agosto de 1915, em comício operário realizado no Parque Eduardo VII, 

em Lisboa, contra a carestia de vida, seriam tomadas um conjunto de deliberações Entre 

elas destacaremos o de reclamar ao Parlamento, por meio de comícios e sessões, a 

aprovação do projecto de lei sobre o pão, de modo que a moagem e a panificação não 

fugissem aos compromissos estabelecidos em anterior congresso operário; tornar o 

Parlamento responsável pelos abusos da contínua subida dos preços e que se distribuísse 

pelo país «um vibrante manifesto proclamando a impotência do Congresso da 

Republica para moderar a ganancia dos esfaimadores do povo», continuar e 

intensificar o movimento contra a carestia, reclamando «não a diminuição do seu preço, 

como até aqui, mas um aumento de salários correspondentes ao agravamento do custo» 

dos géneros
829

. 

                                                 

827
 O Algarve, n.º 386, 15/08/1915, p. 2. 

828
 ANACLETO, Neves, “Especulando com a miséria. Resposta à politica sectária. Cidadão Julião 

Quintanilha”, Alma Algarvia, Silves, 11/4/15. 
829

 A Capital, 01/08/1915 e “Contra a carestia da vida”, O Heraldo, n.º 295, 7/8/1915. 
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5.1. Província em que não há de pão … 

Os meses iam decorrendo, a crise aumentava e os protestos continuavam e 

intensificavam-se. Em 1917, agravar-se-ia a crise das subsistências e o cortejo de 

consequências que a acompanhava: falta de alimentos, demonstrações contra a saída de 

cereal dos municípios, armazenamento e consequente especulação, contrabando, 

mercado negro, nomeadamente de trigo. 

Também os chefes das estações de caminho-de-ferro
830

, os fiscais do Governo
831

 

e a falta constante de material circulante eram tremendos obstáculos ao embarque e à 

exportação dos cereais para o Algarve. Sobrepunha-se o lucro ao interesse no 

abastecimento das populações. 

A burocracia e uma galáxia de papelada, designadamente as famigeradas guias 

de trânsito
832

, que era sempre necessária para o maior ou menos movimento dos  

produtos emperraram o rápido e eficaz transporte de mercadorias. 

 As autoridades administrativas faziam um difícil contorcionismo com as poucas 

quantidades de géneros que dispunham para distribuí-los por onde no momento havia 

maior necessidade, sempre com a espada da alteração da ordem sobre as suas 

cabeças
833

, recorrendo constantemente aos «bons ofícios» da GNR
834

, da polícia e do 

próprio Exército. 

                                                 

830
 Francisco Vieira, Governador Civil de Faro, escrevia ao deputado pelo Algarve, Dr. Adelino Furtado, 

para este interceder junto do Ministro do Trabalho que estando a província sem pão, apesar dos constantes 

pedidos de vagões de farinha, que não vinham «por falta de autorisação dos chefes estações caminho de 

ferro para expedirem» (ADF. Inventário do Governo Civil, Livros Copiadores de Telegramas do 

Governo Civil, 1915-1918 (138A), «Telegramas aos Dr. Adelino furtado, Deputado da Nação, Côrtes, S. 

Bento, Lisboa e ao Exmo. Ministro do Trabalho, Lisboa», de 15 de Junho de 1917). 
831

 Em 22 de Agosto, a farinha embarcada com destinado à província tinha sido apreendida por fiscais do 

Governo, ignorando o Governador Civil as razões para tal procedimento (ADF. Inventário do Governo 

Civil, Livros Copiadores de Telegramas do Governo Civil, 1915-1918 (138A), «Telegramas ao Chefe do 

Movimentos dos Cam.º de Ferro de Sul e Sueste, Barreiro», de 22 de Agosto de 1917). 
832

 O Gov. Civil de Faro, em 29 de Agosto de 1917, avisava que nada devia de transitar sem as guias 

assinadas pelo administrador do concelho (ADF. Inventário do Governo Civil, Livros Copiadores de 

Telegramas do Governo Civil, 1915-1918 (138A), «Telegrama ao J. Cândido Guerreiro, Messines», de 29 

de Agosto de 1917). 
833

 Em 18 de Agosto de 1917, a falta de farinha em Portimão ameaçava transbordar em violência, visto 

que o povo ameaçava «assaltar propriedades e repartições» (ADF. Inventário do Governo Civil, Livros 

Copiadores de Telegramas do Governo Civil, 1915-1918 (138A), «Telegramas ao Exmo. Administrador 

dos Abastecimentos, Lisboa», de 18 de Agosto de 1917). 
834

 Era constante a falta de efectivos na província, os quais muitas vezes foram chamados a reprimir 

movimentações sociais no Alentejo. Em 28 de Agosto de 1917, na altura que o concelho de Albufeira 

atravessava profunda crise económica e social, o Governador Civil de Faro, chamava a atenção que 

«força guarda republicana do Algarve está quasi toda Alentejo ...» (ADF. Inventário do Governo Civil, 

Livros Copiadores de Telegramas do Governo Civil, 1915-1918 (138A), «Telegrama ao Ministro do 

Trabalho, Lisboa», de 28 de Agosto de 1917). A 28 de Setembro de 1917, o Governador Civil, informava 

o administrador de Olhão que seguiam 3 praças, visto que «infelizmente não ha cavalaria disponivel» 
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Um conglomerado de causas propícias a motins como aconteceu um pouco por 

toda a parte, mas com cores mais negras entre 13 e 20 de Maio de 1917
835

 - a 

«Revolução da Batata» -, em Lisboa e arredores, e, em 12 Julho 1917
836

 (greve da 

construção civil, movimento vitorioso, tendo os operários usufruído de um aumento de 

salários em 80% e a libertação de todos os presos
837

), em Lisboa, esta última organizada 

pela UON. Ambos os conflitos se saldaram por um número considerável de mortos
838

. 

O agravamento do custo de vida iria provocar o fortalecimento da UON que, 

entre Abril e Maio de 1917, realizará as Conferências Operárias de Lisboa e do Porto.  

Na de Lisboa estiveram presentes as seguintes organizações de classe do 

Algarve: 

 

Quadro n.º 83 

Organizações Operárias Algarvias na Conferência Operária Nacional 

Abril de 1917 

Organizações Operárias Delegados 

Construção Civil e Artes Correlativas de 

Estoi 
Eliseu Correia Gomes 

Construção Civil e Artes Correlativas de 

Olhão 
Carlos Maria Coelho 

Construção Civil de S. Brás de Alportel João Magalhães 

Trabalhadores das fábricas de conserva de 

Lagos 

Afonso Buchinho e 

Agostinho Luís Loureiro 

Associação dos Corticeiros de Silves Joaquim Sebastião 

                                                                                                                                               

(ADF. Inventário do Governo Civil, Livros Copiadores de Telegramas do Governo Civil, 1915-1918 

(138A), «Telegrama ao administrador do concelho de Olhão», de 27 de Setembro de 1917).  
835

 Assim descreveu Teófilo Duarte estes acontecimentos: «... ao escurecer, como se tudo estivesse 

combinado, iniciam-se por tôda a cidade os assaltos a mercearias, armazéns e estabelecimentos em que 

houvesse qualquer coisa de comer. O azeite, o vinho e outros líquidos correm pelas valetas até ao Tejo, 

legumes, cereais e farinha constituem, nas ruas, uma massa pastosa, em que a multidão ululante e 

desvairada refocila, num tripudias de selvagens, ansiosos de saquear, roubar e estragar»  (DUARTE, 

Theophilo, Sidonio Pais e o seu Consulado, p. 48). Consultar ainda VALENTE, Vasco Pulido, A 

«República Velha» (1910-1917). Ensaio, Gradiva, «Trajectos Portugueses», n.º 40, Lisboa, 1997, pp. 

106-109 e MENESES, Filipe Ribeiro de, União Sagrada e Sidonismo. Portugal em Guerra, 1916-18, p. 

137. Consultar Ilustração Portugueza, n.º 589, 4/6/1917, p. 448, a qual insere quatro imagens dos 

violentos confrontos. Ilustração Portugueza, n.º 596, 23/7/1917, p. 67 e n.º 597, 30/7/1917, p. 94. Os 

graves acontecimentos registados em Lisboa levaram à declaração do estado de sítio nesta cidade e nos 

concelhos limítrofes. Sobre a revolta de 14 Maio de 1917, consultar ainda Província do Algarve, n.º 438, 

27/5/1917, p. 3, para quem os distúrbios de 20, teriam sido obra de «agitadores confessos que 

aproveitaram a ocasião duma calamidade sem igual para pôrem em pratica o seu programa de 

destruição e roubo». Como sempre culpava os democráticos por terem, no 14 de Maio de 1915, «armado 

e instruido, ..., a mais baixa ralé, ...». 
836

 Neste acontecimento, o estado de sítio em Lisboa prolongar-se-ia desde 12 até 28 de Julho (decreto n.º 

3.268, de 28/7/1917). 
837

 BRANDÃO, José, Sidónio. «Ele Tornará Feito Qual Qualquer Outro», 1990, p. 67. 
838

 MENESES, Filipe Ribeiro de, União Sagrada e Sidonismo. Portugal em Guerra, 1916-18, pp. 141-

142. 
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Soldadores de Olhão 
Raul da Silva; António 

Fernandes e António Furtado 

União das Associações Operárias de 

Lagos 
Estevão de Melo 

Fonte: O Movimento Operário. Boletim da União Operária Nacional, n.º 1, 29 de Abril de 

1917, pp. 23 e 26 a 30. 

 

Nelas foram debatidas várias teses, umas das quais versava precisamente o tema 

da grande actualidade de então: A Carestia de Vida. Continha esta uma análise da 

economia portuguesa, o impacto do conflito na sociedade e no movimento operário e o 

enraizamento da convicção da luta contra a guerra e o sistema capitalista que estava na 

sua origem
839

. 

No Congresso dos Sindicatos Operários da Construção Civil da Região Sul 

realizado em Setúbal, sob os auspícios da UON, em Abril de 1918, estiveram presentes 

as associações de classe de Faro, S. Brás de Alportel, Santa Bárbara de Nexe (destas três 

António Costa como delegado), Estoi, Olhão (delegado Manuel das Dores), Tavira, 

Portimão e Lagos (delegado Alfredo Lopes)
840

. 

Estamos assim em crer que as mais importantes associações de classe algarvias 

perfilhavam o ideário anarco-sindicalista. 

Em Agosto e em Setembro de 1917 (greve dos correios e telégrafos), mais 

conflitos sociais assolaram a capital
841

. Os conflitos sociais não se ficaram apenas por 

Lisboa, mas estenderam-se pelo país, como aconteceu no Algarve. 

Baixemos até à província e façamos uma geografia dos conflitos sociais no 

Algarve que sopraram durante estes anos de difícil sobrevivência quotidiana das 

populações. Deixemos para quando tratarmos do período sidonista a questão dos 

celeiros municipais e os conflitos a eles ligados. 

 

 

6. A Geografia dos Conflitos Sociais 

Entre 1914 e 1918 todos os concelhos algarvios, com maior ou menor amplitude, 

foram atravessados por conflitos sociais (Quadro n.º 84). As causas destes foram 

diversas, entre as mais referenciadas encontramos a escassez e a carestia dos géneros 

                                                 

839
 OLIVEIRA, César, “Os limites e a ambiguidade: o movimento operário português durante a guerra de 

1914-1918“, Análise Social, n.º 40, pp. 693-694 e 701-702, onde se reproduz a referida tesa. 
840

 O Século, 13/04/1918, p. 3; 15, 17 e 18/04/1918, respectivamente, pp. 2; 2 e 1.  
841

 MENESES , Filipe Ribeiro de, União Sagrada e Sidonismo. Portugal em Guerra, 1916-18, pp. 143-

144. 
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alimentícios (um pouco por todas as localidades), e todas as práticas com aquelas 

relacionadas; as reivindicações salariais (Portimão
842

); a redução do horário de trabalho 

(Portimão); a falta de trabalho (Alcoutim
843

; Faro
844

; Silves
845

; Lagos; V. R. S. A.
846

); o 

despedimento (Alcoutim e Loulé); as questões de índole fiscal (Albufeira
847

e S. Brás de 

Alportel) e até questões de carácter religioso (Moncarapacho
848

). 

As crises de trabalho estiveram relacionadas com o encerramento de fábricas, 

devido à falta de matérias-primas, assim como a factores de ordem natural (agitação 

marítima) e à falta de pesca, afectando pescadores e operários. 

                                                 

842
 CD-AHP. Livro de Actas das Sessões da Comissão Executiva da Câmara Municipal de Vila Nova de 

Portimão, «Acta da Sessão Ordinária de 15 de Maio de 1918, Livro 50, 1918, Caixa 392. ADF. Inventário 

do Governo Civil, Livros Copiadores de Telegramas do Governo Civil, 1918 (191A), «Telegrama ao 

Comandante da 4.ª Divisão, Évora», de 13 de Abril de 1918. «Associação construção civil enviou 

telegrama contra comissão municipal por aumentar horario trabalho 8 horas, concedido ha mais 4 anos. 

Diga o que se ofereçe sobre o assunto» (ADF. Inventário do Governo Civil, Livros Copiadores de 

Telegramas do Governo Civil, 1918 (191A), «Telegrama ao Administrador do Concelho de Portimão», de 

11 de Maio de 1918. 

 ADF. Fundo: Câmara Municipal de Faro, Actas das Sessões da Câmara Municipal, 1910-1919, 

Sessão de 29/12/1917, Livro 48 (1915-1918), B/A.1; ADF. Fundo: Câmara Municipal de Faro, Actas das 

Sessões da Câmara Municipal, 1916-1919, Sessão de 26/1/1918, Livro 49, B/A.1;  ADF. Fundo: Câmara 

Municipal de Faro, Actas das Sessões da Câmara Municipal, 1916-1919, Sessão de 9/2/1918, Livro 49, 

B/A.1; ADF. Fundo: Câmara Municipal de Faro, Actas das Sessões da Câmara Municipal, 1916-1919, 

Sessão de 21/3/1918, Livro 49, B/A.1; ADF. Fundo: Câmara Municipal de Faro, Actas das Sessões da 

Câmara Municipal, 1916-1919, Sessão de 16/5/1918, Livro 49, B/A.1 e SAMARA, Maria Alice, Verdes 

e Vermelhos: Portugal e a Guerra no Ano de Sidónio Pais, pp. 103 e 110. 
843

 ADF. Inventário do Governo Civil, Livro Copiador de Telegramas do Governo Civil, 1908-1915 

(447), «Telegrama ao Exmo. Governador de Faro, Lisboa», 12/9/1914; ADF. Inventário do Governo 

Civil. Livros Copiadores de Correspondência do Governo Civil, 1916-1917 (139A), «Ofício ao Exmo. 

Sr. Comandante da 1.ª Companhia do 3.º Batalhão da GNR», 2.º Secção, n.º 71, 19 de Fevereiro de 1917; 

Livro de Registo da Correspondência Recebida pelo Governo Civil, 1916-1919 (304A), «Ofício do 

Administrador do Concelho de Tavira»,  n.º 157,  de 10/2/1917  e  “Cachopo”, O Heraldo, n.º 368, 

11/2/1917; ADF. Inventário do Governo Civil, Livros Copiadores de Telegramas do Governo Civil, 

1915-1918 (138A), «Telegrama ao administrador do concelho de Alcoutim», Urgente, de 2 de Abril de 

1917 e O Algarve, n.º 513, 20/01/1918, p. 1. 
844

 Para paliar a esta crise, a Câmara solicitava que no mais curto espaço de tempo se iniciassem os 

trabalhos para a construção do Banco de Portugal, cujos terrenos onde se situava o Mercado das Frutas e 

Hortaliças, já tinha sido expropriado. Este edifício apenas se concluiria nos finais dos anos 20 (ADF. 

Fundo: Câmara Municipal de Faro, Serviços Administrativos, Correspondência Expedida, 1916-1917, 

«Ofício à Exa. Direcção do Banco de Portugal», n.º 211, 15/5/1917, Livro 48, C/A..5). 
845

 J. L., “Movimento corticeiro”, Voz do Sul, n.º 73, 1/4/1918, p.2. 
846

 A falta de cepa para os cercos nesta localidade e em Faro obrigava à sua paragem com repercussões 

económicas negativas para os pescadores e suas famílias (Cf. ADF. Inventário do Governo Civil, Livro 

Copiador de Telegramas do Governo Civil, 1918 [(191A)], «Telegrama ao Director Geral do Ministério 

das Subsistências, Lisboa», 10/04/1918). 
847

 “Contribuintes revoltados”, O Algarve, n.º 504, 14/11/1917, p. 2. 
848

 Acrescentava o governador civil que o administrador da freguesia receava tumultos de «maior vulto» 

para o dia 3 de Junho de 1917, «por virtude da junção de povo no mercado...». Cf. ADF. Inventário do 

Governo Civil, Livros Copiadores de Correspondência do Governo Civil, 1916-1917 (139A), «Ofício ao 

Exmo. Sr. Comandante da 1.ª Companhia do 3.º Batalhão da GNR», 2.º Secção, n.º 178, 16 de Maio de 

1917 e n.º 184, 19 de Maio de 1917 e ADF. Inventário do Governo Civil, Livros Copiadores de 

Correspondência do Governo Civil, 1916-1917 (139A), «Ofício ao Exmo. Sr. Comandante da 1.ª 

Companhia do 3.º Batalhão da GNR», 2.º Secção, n.º 315, 2 de Junho de 1917. 
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 No Algarve, as formas de contestação social revestiram diferentes modalidades 

consoante os seus protagonistas. Nos sectores operários as greves, essencialmente por 

aumentos salariais, tumultos e manifestações de protesto, motins e assaltos a padarias, a 

armazéns, a mercearias e a lugares de venda de produtos (mercado de frutas e 

hortaliças
849

, em Faro). 

 Nas zonas rurais, os povos lutaram contra a falta de cereais e de pão, contra os 

manifestos, contra a saída de produtos, contra o açambarcamento, organizaram-se 

assaltos a moinhos e a celeiros, alguns, pertencentes a proprietários agrícolas. 

 Apareceram, por vezes, panfletos instigando o povo à revolta, como foi o caso 

de Tavira
850

, assim como se registaram cortes de fios telegráficos. Em várias localidades 

realizaram-se comícios e não faltariam um conjunto de representações clamando pela 

resolução dos problemas que afligiam determinados sectores sociais. 

 Os protagonistas da agitação social foram os trabalhadores das fábricas de 

conserva (V. R. S.A. e Olhão); as classes marítimas/pescadores (Olhão); os soldadores 

(Olhão e Lagos); os padeiros (Faro); os sapateiros (Loulé e Faro
851

); os tecelões (Loulé); 

os operários canteiros (Albufeira); os corticeiros (Silves), os pedreiros, carpinteiros e 

caiadores (Olhão
852

) e os operários da construção civil (Portimão). 

 Potenciais factores de conflitualidade eram ainda a realização das feiras e dos 

actos eleitorais, para as quais eram sempre enviadas forças militares. 

 Em muitos dos conflitos, não surge claramente o grupo social protagonista, mas 

o conceito muito mais amplo de «Povo»/«População». Nas zonas rurais certamente 

algum operariado agrícola, trabalhadores em geral e mesmo pequenos proprietários. Nas 

cidades, para além, obviamente dos operários, toda uma pequena e média burguesia 

                                                 

849
 O arrematante deste mercado era António Joaquim de Brito. Consultar ADF. Fundo: Câmara 

Municipal de Faro, Serviços Administrativos, Correspondência Expedida, 1917-1918, «Ofício ao Exmo. 

Snr. Comissário da Polícia Cívica de Faro», n.º 32, 23/1/1918, Livro 49, C/A..5 e ADF. Fundo: Câmara 

Municipal de Faro, Actas das Sessões da Câmara Municipal, 1916-1919, Sessão de 23/1/1918, Livro 49, 

B/A.1 Sessão de 9/2/1918, Livro 49, B/A.1. Sobre as importâncias da arrematação da cobrança das taxas 

de ocupação no Mercado de Frutas e Hortaliças e do Mercado do Peixe, entre 1906 e 1917 consultar 

ADF. Fundo: Câmara Municipal de Faro, Serviços Administrativos, Correspondência Expedida, 1918-

1919, «Ofício ao Exmo. Snr. Presidente e Vogal da Junta de Matrizes de Concelho de Faro», 30/3/1919, 

Livro 50, C/A.5. 
850

 “Pelo Algarve”, A Voz do Sul, n.º 8, 24/11/1916, p.4. 
851

 O Sul, n.º 315, 19/5/1918, p. 3. 
852

 AHMO. Administrador do Concelho, Correspondência Expedida (Copiadores – Telegramas para o 

Governador Civil), Olhão, 26/06/1918. SR:A/A.2.79, 1918-1919 – Governador Civil n.º 1; ADF. 

Inventário do Governo Civil. Livros Copiadores de Correspondência do Governo Civil, 1917-1918 (398), 

«Ofício ao Exmo. Sr. Comandante da 1.ª Companhia do 3.º Batalhão da GNR», 2.º Secção, n.º 282, 25 de 

Junho de 1918 e ADF. Inventário do Governo Civil, Livros Copiadores de Telegramas do Governo Civil, 

1913-1921 (299A), «Telegrama ao Exmo. Secretario Estado Interior, Lisboa», de 28 de Junho de 1918. 
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(empregados de escritórios, pequenos comerciantes, funcionários públicos), aflita com o 

exorbitante aumento do custo de vida. 

 Entre muitos outros conflitos, alguns atingiram uma amplitude considerável. 

 Em Faro os protestos exprimir-se-iam com desusada violência na manhã de 2 de 

Fevereiro de 1916: «Manifestos redigidos violentamente» foram apreendidos pela 

autoridade. Uma enorme multidão percorrera a cidade, convidando o comércio a 

encerrar, o qual anuiu, apenas se tendo registado alguns vidros partidos nos 

estabelecimentos de Manuel Sacramento Sousa e João Jacinto de Sousa. O movimento 

popular dirigiu-se então ao Governo Civil onde pretendeu entrar, sendo impedidos pela 

polícia, embora tenha sido permitida a entrada a uma comissão que trouxe do 

Governador Civil uma resposta que «nada agradou à multidão». Entretanto, a fábrica 

de electricidade, mercados, fábrica de moagem e alguns armazéns ficavam sob a 

custódia da Guarda Nacional Republicana. 

No largo de S. Francisco reuniu-se um grupo de manifestantes encaminhou-se 

para o Governo Civil com o propósito de fazer algumas reclamações. No Governo Civil 

foram convidados a nomear uma comissão para no dia seguinte assistir à sessão da 

comissão de subsistências que reuniria para ser discutida «a forma de baratear os 

géneros de primeira necessidade». 

Mas não foi suficiente para serenar os ânimos, pois ao abandonarem o Governo 

Civil os manifestantes, cada vez em maior número, percorreram a cidade solicitando 

que todos os estabelecimentos encerrassem, no que foram «prontamente atendidos». De 

tarde, dirigiram-se à Companhia de Electricidade, e exigiram que a mesma parasse, 

embora tivesse sido necessário mandar uma força militar para obstar a qualquer acto de 

violência de «alguns mais exaltados». 

O dispositivo de repressão ia sendo montado. A cidade foi ocupada por patrulhas 

de cavalaria da Guarda Republicana, nomeadamente o Governo Civil e o mercado de 

verduras. De Vila Real de Santo António, transportados de comboio, chegaram algumas 

praças de infantaria e cavalaria da mesma força, sob o comando do alferes Mendonça, 

para reforço da guarnição da capital, a qual na véspera tinha sido enfraquecida com o 

envio de algumas praças para Évora. Mas, aparentemente, as forças da ordem, não 

assustaram os manifestantes. À noite, realizou-se um comício no largo da Alagoa, que 

foi disperso pela guarda, tendo então novamente percorrido a cidade vigiando os 

estabelecimentos.  Entretanto, «Pelas 10 horas da noite, vendo que o café A Brazileira 

abrira as suas portas entraram ali e obrigaram o seu proprietário a encerral-as». 
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Assaltado foi, depois, o armazém da firma Marques & Vaz Velho Lda., «d‟onde 

desapareceu grande porção de conservas», cujos prejuízos foram avaliados em 300 

escudos
853

, embora houvesse quem afirmasse que o assalto fora perpetrado por 

«elementos estranhos aos manifestantes». 

No dia 3, de manhã, quando a cavalaria tentava dispersar os manifestantes que 

realizavam um outro comício, agora na praça D. Francisco Gomes, ao carregar sobre 

eles, um manifestante, António Costa, pedreiro, de 27 anos, natural de Loulé, lançou 

uma bomba a qual feriu mortalmente a montada do sargento da guarda. Com aquele 

foram ainda presos Abílio Correia, rolheiro, de 25 anos, natural de Silves, Manuel 

Franco, sapateiro, de 41 anos, natural de Faro
854

 e João António da Conceição, 

electricista, natural de Lisboa. Também terão sido detidos José dos Santos Marmelete; 

José dos Reis; Isauro dos Santos Serrano; João Basílio Neto Correia e o nosso já 

conhecido Neves Anacleto. 

Após todos estes acontecimentos reabriram as suas portas os estabelecimentos 

comerciais da cidade
855

. 

Para o semanário afonsista O Heraldo que fazia um relato dos acontecimentos 

mais ideológico, o movimento teria tido conotação acentuadamente sindicalista, 

assaltara vários estabelecimentos, tentara-se cortar os fios eléctricos de iluminação e 

planeou-se assaltar o «Club Farense», na noite de 2 de Fevereiro
856

. Jornal que 

classificava os acontecimentos como um atentado contra a República, enquanto os 

evolucionistas responsabilizavam os democráticos e da pouca protecção que davam à 

lavoura portuguesa
857

. 

A verdade é que o Governador Civil, Joaquim da Ponte, conseguiria que fosse 

enviado da região de Beja para o Algarve e para Faro, 500 moios de trigo e três vagões 

carregados de farinha para atenuar a escassez
858

. 

O balanço do movimento social de Fevereiro era obviamente diferente consoante 

os campos políticos. Ao contrário do que o governo afirmava, os evolucionistas 

proclamavam que as manifestações não foram obra de sindicalistas que pretenderiam 

                                                 

853
 “A questão das subsistencias. Os acontecimentos de 2 e 3 de Fevereiro”, O Heraldo, n.º 315, 

06/02/1916. 
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 A Ideia, anarquista, n.º 2, Faro, 19/03/1916, p. 1 
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 “Os últimos acontecimentos”, O Algarve, n.º 411, 06/02/1916, p. 2. 
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 “A questão das subsistencias. Os acontecimentos de 2 e 3 de Fevereiro”, O Heraldo, n.º 315, 

06/02/1916. 
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 “Os acontecimentos”, O Sul, n.º 199, 06/02/1916. 
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 “A questão das subsistencias. Os acontecimentos de 2 e 3 de Fevereiro”, O Heraldo, n.º 315, 

06/02/1916. 
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fomentar uma guerra civil. As causas encontravam-se no «espectro negro da miseria», 

no «cortejo intérmino de horrores que a guerra creou e mil imprevidencias» agravaram 

e que consequentemente levou para a rua «os que a riqueza produzem e de fome as 

torturas sofrem»
859

. 

Em conexão com o movimento acabado de descrever, pensamos que esteve a 

representação das associações operárias (carpinteiros, pedreiros, corticeiros, tecelões e 

cordoeiros) de Faro apresentadas à Câmara Municipal, em 14 de Março de 1916, na 

qual se fazia um retrato da situação social. O documento operário sublinhava a «grande 

falta de trabalho», a alta dos géneros de primeira necessidade, a subida das rendas de 

casa e o retraimento dos capitais, com consequências graves para o operariado. Mas não 

falam apenas dos males que os infligiam, propunham medidas para aliviar os seus 

padecimentos quotidianos. Defendiam: a) a abolição do imposto camarário que incidia 

sobre os produtos mais prementes; b) o aumento do imposto sobre bebidas alcoólicas e 

objectos de luxo; c) a abertura de trabalhos, nomeadamente a construção de mercados, 

de casas baratas para os operários, de sentinas públicas e de canais nas ruas; d) e, 

finalmente, a criação de um armazém de venda de géneros essenciais e de fabrico de 

pão, tudo, aliás, «sem prejuízo nem excesso de custo»
860

. 

Não é de todo evidente que estas medidas tenham sido levadas em conta, visto 

que escassos dias decorridos, novamente as associações operárias de Faro voltavam a 

apresentar uma representação à Câmara no sentido de ser abolido o imposto de consumo 

que incidia sobre os géneros de primeira necessidade para que a carestia de vida 

diminuísse. A Comissão Executiva daquela Câmara enviaria extractos da tabela do 

imposto referido, pelos quais se comprovaria que a abolição solicitada em nada 

beneficiaria o público e que iria, isso sim, prejudicar grandemente as receitas 

camarárias
861

. 

Meses decorridos, em 18 de Março de 1918, Ferreira Neto, Presidente da 

Comissão de Abastecimentos do Algarve deixava clara e preocupante a situação no 

concelho de Faro, ao ministério das Subsistência: «Confirmando minhas declarações 

anteriores, cumpre-me dizer a V. Ex.ª que o povo deste concelho ainda se conserva 

dentro da ordem porque lhe tenho sugerido a esperança dia a dia da chegada das 

                                                 

859
 SILVA, Pereira da, “Notas pobres. Oportunidade...”, O Sul, n.º 202, 27/02/1916. 

860
 “Operariado e subsistências”, O Algarve, n.º 417, 19/03/1916, p. 2. 

861
 ADF. Fundo: Câmara Municipal de Faro, Actas das Sessões da Câmara Municipal, 1910-1919, Sessão 

de 29/4/1916, Livro 48 (1915-1918), B/A.1 e O Heraldo, n.º 327, 30/4/1916 (Consultar Anexo 

Documental. «Subsistências e Contestação Social») e “Subsistências”, O Algarve, n.º  423, 30/04/1916, p. 

3. 
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farinhas. Senão fora isso, o povo ter-se-ia levantado porque tem fome. Faltam-lhe a 

batata, falta-lhe agora o pão e todos os géneros alimentares custam preços exagerados. 

A vida no Algarve é impossível...
862

. 

A questão das subsistências, ou melhor, a venda de farinha e de pão em Faro, a 

preço inferiores ao da tabela, incompatibilizou o comércio, designadamente a «Electro–

Moagem»
863

, empresa propriedade de José Teodoro de Almeida Coelho e João Tavares 

Arcanjo, com o governador civil, plasmada em protestos e em alguma violência
864

. 

                                                 

862
 ADF. Livros Copiadores de Correspondência do Governador Civil, Fundo  Governo Civil, 1918 (312 

A).  
863

 A polémica conheceu outros desenvolvimentos. Em 14 de Julho de 1918, aqueles gerentes, em uma 

longa carta vinham refutar uma local de O Século, de 5 daquele mês, onde se faziam graves acusações 

contra aquela fábrica. Nessa carta denunciava-se os padeiros e a qualidade do pão que fabricavam e 

contestava-se a apreensão de três sacas de «certa substancia», a um dos gerentes, que seria destinada a ser 

misturada com a farinha que ia sendo vendida. Não ficava de fora das críticas o governador civil pela 

forma como conduzira as investigações, aliás, ainda não concluídas. Animosidade que prosseguiria 

quando aquela moagem começou a panificar e a vender pão de boa qualidade que levaria à intervenção 

daquela autoridade, proibindo a aquisição e a venda de pão. Conhecedora que o governador civil recebera 

farinha exótica que seria colocada à venda a $50, o quilo, para o público e a $42 para os padeiros, a 

Electro-Moagem começou a vender as três antes referidas sacas de farinha ao preço de $36 o quilo. 

Afinal, a apreensão não seria efectivada pela autoridade, ficando-se apenas pela ordem de proibição de 

venda de farinha (“A farinha e o pão em Faro”, O Algarve, n.º 538, 14/07/1918, pp. 1 e 2). 
864

 “Subsistencias”, O Algarve, n.º 535, 23/06/1918, p. 1; “Um conflito”, O Sul, n.º 320, 23/06/1918, p. 1; 

ADF. Inventário Provisório do Governo Civil - Maços - Actas de Sessão da Associação Comercial e 

Industrial do Algarve, 1918, Mç18/Cxm1057. Este documento está ilegível em cerca de ¼ na segunda 

folha, tornando por vezes difícil seguir a trama do debate. ADF. Inventário Provisório do Governo Civil - 

Maços - Actas de Sessão da Associação Comercial e Industrial do Algarve, 1918, Mç18/Cxm1057 e “Um 

conflito”, O Sul, n.º 320, 23/06/1918, p. 1. Nestas duas fontes, se a narração deste conflito é na substância 

bastante idêntica, em alguns dos pormenores ela afasta-se. Em relação à composição da comissão também 

aquelas fontes não são totalmente coincidentes. Resolvemos nomear todos os nomes que ambas 

mencionam. Comissão constituída por João Machado Vaz Velho, Francisco Viegas Louro, industrial, 

José Teodoro Almeida Coelho, João Ciríaco Goinhas, J. A. Paraíso Pinto, comerciantes, Alberto Pacheco 

Soares, advogado. Aparecem ainda como fazendo parte desta comissão Alfredo da Silva, comerciante, 

Eduardo Martins e João Henrique, pelas classes operárias, e Francisco Cabrita, delegado do partido 

socialista, assim como por outros sócios que se quisessem associar. No rescaldo desta controvérsia seriam 

demitidos pelo Governador Civil, Francisco Guerreiro Barros, de vogal da comissão administrativa do 

concelho de Faro e Francisco José Soares, de membro da paróquia da Sé (O Algarve, n.º 536, 30/06/1918, 

p. 1). Estas demissões foram mal aceites, com alguma «crispação» até, em sectores da população farense. 

Para o Governador Civil a questão das farinhas que, longamente tratamos, estaria ligada a movimentos da 

oposição. Contudo, o periódico que temos vindo a seguir, constatava que em Faro, nunca houvera 

qualquer «manifestação de incompatibilidade dos seus habitantes com o novo regimen republicano 

iniciado no triunfo» de Sidónio Pais. E, continuava, afirmando que «Os grupos políticos que aqui tinham 

os seus nucleos de acção, resignaram-se ante a fraqueza dos seus chefes vencidos pela victoria do sr. 

Sidinio Paes» (O Algarve, n.º 537, 07/071918, p. 1), ao sidonismo, problemática que não descartamos, 

perante a conjuntura então vivida. ADF. Inventário do Governo Civil – Maços, Correspondência 

Recebida pelo Governador Civil, 1918, Mç1/Cx115, «Telegrama ao Governador Civil», de 18 de Junho 

de 1918. Acerca deste conflito confrontar ainda ADF. Inventário do Governo Civil, Livros Copiadores de 

Telegramas do Governo Civil, 1918 (191A), «Telegrama ao Secretário de Estado das Subsistências, 

Lisboa», de 18 de Junho de 1918; ADF. Inventário do Governo Civil, Livros Copiadores de Telegramas 

do Governo Civil, 1918 (191A), «Telegrama ao Secretário de Estado do Interior, Lisboa», de 18 de Junho 

de 1918; ADF. Inventário do Governo Civil. Livros Copiadores de Correspondência do Governo Civil, 

1917-1918 (398), «Ofício ao Exmo. Sr. Comandante da 1.ª Companhia do 3.º Batalhão da GNR», 2.º 

Secção, n.º 272, 18 de Junho de 1918; “Um mau acto administrativo”, O Algarve, n.º 536, 30/06/1918, p. 

1 e “O Sr. Governador civil”, O Algarve, n.º 537, 07/07/1918, p. 1. 
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Em S. Brás de Alportel terá ocorrido um dos mais violentos motins rurais 

durante todo este agitado período
865

. Em 3 de Abril de 1916 uma comissão de habitantes 

dos sítios de São Romão e de Corotelo, acompanhado de muita gente dos meus locais, 

apresentou-se na vila reclamando do administrador do concelho que os acompanhasse a 

algumas casa onde afirmavam existir depósitos escondidos de farinha. A autoridade 

negou-se a acompanhá-los. A demora na resolução do contencioso aqueceu os ânimos, 

conduzindo a multidão aos edifícios da administração do concelho, Câmara Municipal, 

repartição de finanças e recebedoria onde escavacaram e queimaram «todo o mobiliario, 

destruindo todos os documentos e roubando todo o dinheiro, excepto o que estava 

dentro do cofre forte da recebedoria ...».
866

 

A força da GNR, composta apenas por cinco praças, mostrou-se impotente para 

travar o motim. Estava igualmente preparado um assalto a casas particulares, mas a 

chegada de uma força de cavalaria da GNR dissuadiu os revoltosos. 

No dia seguinte, uma terça-feira, os mesmos amotinados, arrastando consigo 

mais multidão dirigiram-se novamente para a vila com o propósito de libertarem as 

pessoas presas no dia anterior. O choque com a guarda foi inevitável e violento, 

resultando em muitos feridos. No total foram detidas 20 pessoas e muitos estavam a 

monte. O sossego regressaria
867

. 

Em manifesto ao povo de S. Brás, datado de 4 de Abril, a Câmara Municipal, 

criticando os tumultos e apelando ao sossego e à resignação, afirmava não «adivinhar», 

                                                 

865
 «Comunico V. Ex.ª que esta tarde foi alterada ordem publica S. Braz Alportel devido falta generos e 

seu açambarcamento. Todas repartições á excepção registo predial foram assaltadas e saqueadas. 

Administrador concelho fugiu. Presidente Camara entregou administração alferes Guarda Republicana. 

Logo que tive conhecimento factos mandei reforçar força Guarda Republicana ali estacionada e seguir 

mesma localidade Comissario Policia deste districto. Requisitei serviço permanente estação telegrafica 

Faro e Alportel. O Secretario Geral (a) J. Aboim» (ADF. Inventário do Governo Civil, Livros 

Copiadores de Telegramas do Governo Civil, 1913-1921 (299A), «Telegrama ao Exmo. Governador 

Civil de Faro, Dr. Joaquim da Ponte. Hotel Continental, Lisboa», de 3 de Abril de 1916). Os protestos 

estendiam-se igualmente ao aumento das contribuições. O jornal O Algarve acentuava esta dimensão, 

afirmando que aqueles habitantes, em conjunto com os de Alte «pretendiam fazer desaparecer títulos de 

foros registados na conservatória de Loulé» e que andavam em litígio. E não tiveram com mais pruridos, 

«um numeroso grupo invadiu as repartições publicas, queimando e partindo tudo quanto encontrou». É 

claro, que o desfecho apenas podia ser um: a prisão de dezanove dos «supostos orientadores de tão 

vandalica scena» (“Os acontecimentos de S. Braz”, O Algarve, n.º 420, 09/04/1916, p. 2). A maior parte 

da notícia estava censurada. 
866

 «... nenhuma repartição publica foi incendiada, mas sim destruido quasi completamente mobiliario 

Camara municipal, administração concelho, secretaria finanças, tezouraria fazenda publica, juizo de 

paz, escapando sede junta paroquia e repartição registo civil que apezar de tambem alojados mesmo 

edificio foram poupados» (ADF. Inventário do Governo Civil, Livros Copiadores de Telegramas do 

Governo Civil, 1913-1921 (299A), «Telegrama ao Exmo. Chefe de Gabinete do Exmo. Ministro Interior, 

Lisboa», de 4 de Abril de 1916). 
867

 “Em S. Braz d‟Alportel. Tumultos graves”, O Sul, n.º 208, 9/04/1916. O semanário unionista, que se 

publicava em Tavira, Província do Algarve, n.º 380, 10/4/1916, p. 2, dava como tendo sido presos 25 

indivíduos. 
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a razão de tanta desordem, quando envidava todos os esforços para conseguir os cereais 

e vendê-los a um preço acessível
868

.  

Este tumulto chegaria ao Senado, pela voz do coronel de artilharia e senador 

algarvio, Alberto da Silveira, que atribuiria os acontecimentos de S. Brás, à falta de 

trigos e farinha, consequentemente à fome que existia
869

. 

 Também de índole rural foi o movimento, ou os movimentos, que eclodiram em 

Alte. Nos finais de Março
870

 1916, a agitação popular era impressionante e vinha 

dirigida à sede do concelho. Seriam cerca de «quinhentos paroquianos», que vinham 

pedir «imediatamente providencias subsistencias». Adiantava, alarmado o 

Administrador (também presidente da Câmara), que corria a informação de «ter havido 

ali alteração ordem publica»
871

. Aquele administrador tinha conseguido o fornecimento 

de 60 sacas de farinha de trigo e 14 sacas de milho. Afirmava-se, e, provavelmente com 

razão, como, aliás, era corrente em muitos locais, que alguns proprietários tinham 

armazenado milho, que não desejavam vender, à espera de melhor oportunidade, ou 

seja, de preços mais elevados
872

. Dias depois já tinha ali chegado uma força militar e 

reinava o sossego
873

. 

Perante a escassez de produtos existiam autoridades locais que exorbitavam as 

suas competências. É o que se depreende de um ofício de 11 de Setembro de 1917, ao 

regedor da freguesia de Alte, enviado pelo Presidente da Câmara de Loulé, servindo de 

Administrador, ao qual chamava a atenção que ninguém tinha o direito de, pela força, 

obrigar quem quer que fosse, a vender os géneros que não se destinavam à venda, mas, 

sim, evitar «motins promotores serão severamente castigados». Informava ainda o 

Regedor que iria pedir ao proprietário do trigo recolhido na Quinta do Freixo que o 

cedesse para abastecimento público na freguesia
874

. 
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Ainda em Alte, os problemas com o abastecimento mantinha-se, visto que «uma 

grande parte da população d‟aquela freguesia se preparava para de novo assaltar os 

celeiros da Quinta do Freixo...»
875

. 

A contestação nesta freguesia não mostrava sinais de abrandar. O povo 

preparava um «premeditado ataque á Quinta do Freixo», no domingo 16 de Setembro, 

«a titulo da falta ou carestia de pão» e «distribuiria»
876

 o cereal que encontrasse nos 

celeiros. O governador civil solicitava os já habituais reforços, neste caso, para aquela 

freguesia. Avisava, porém, o administrador da quinta, que não seria possível despender 

forças para uma vigilância permanente. Aconselhava a manifestar todos os produtos, a 

entender-se com a comissão de abastecimento do concelho «para a venda, ao público, 

dos cereaes que tenha disponíveis, a fim de evitar um assalto do povo, bem difícil agora 

de reprimir»
877

. 

Entretanto, informava o governador civil, Francisco Vieira, a 16 de Outubro, que 

havia «tres dias está em revolta o povo daquele concelho pela falta duns e carestia 

doutras generos alimenticios sendo ali necessaria toda a fava produzida para semente e 

consumo publico». A falta de pão obrigou a população a alimentar-se com «fava 

torrada ou moida»
878

. 

Esperavam-se para o dia 15 «mais tumultos e assaltos». O Administrador do 

concelho rogava ao Governador Civil, mais uma vez, o reforço da autoridade com mais 

guarda a cavalo e de infantaria
879

. Teriam sido entregues à Justiça os principais 

instigadores dos últimos acontecimentos, «incluindo individuos corte linhas 

telegráficas», contra quem se provara terem cometido aqueles actos
880

. 
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Muito graves foram os sucessos acontecidos em Alcoutim, em 21 de Setembro. 

A comissão do celeiro municipal deste concelho para fazer frente às cruentas 

necessidades de muitas famílias carecidas de pão mandara levantar o trigo disponível 

manifestado por três lavradores do Monte Balurcos. Inesperadamente houve enorme 

relutância na entrega do cereal, obrigando o encarregado do celeiro a solicitar a 

presença da Guarda Nacional Republicana. O povo terá assaltado o celeiro vendo-se as 

três praças insuficientes para obstar ao levantamento do trigo. Contudo, aquelas forças 

prenderam uma mulher a que se opôs o povo tendo apedrejado aqueles guardas. Estes 

tiveram que «fazer uso armas em sua defesa resultando conflito um popular morto e 

outro ferido. Comandante da força tambem ficou ferido»
881

. O conflito parecia tomar 

proporções enormes, visto que o povo das freguesias circunvizinhas se aproximavam da 

vila, receando-se mais tumultos. E, para acautelar seria despachado de Vila Real de 

Santo António «um barco vapôr para conduzir policia e Guarda Republicana», assim 

como se pediria auxílio à Guarda-fiscal
882

. A resolução do conflito estava simplesmente 

no fornecimento de cereais à população, mesmo que utilizando expedientes mais 

violentos
883

. 
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7. A Greve Telegrafo-Postal de 1 Setembro de 1917  

    no Algarve 

 A greve ferroviária de Fevereiro de 1914, acompanhada de sabotagens, não teve 

impacto no Algarve
884

. 

A greve que eclodiu em Julho de 1917 e que provocaria muitos mortos seria 

também «experimentada por agitadores» no Algarve. Contudo, o seu impacto seria 

escasso, visto que a «índole boa do nosso operario e a consciência de que está bem» tê-

lo-ia afastado dos teóricos propagandistas
885

. 

 A boa consciência claudica perante a fome. Em 1 de Setembro de 1917 eclodia a 

greve dos trabalhadores dos Correios e Telégrafos, cujas reivindicações para aumento 

de salário o governo não atendia havia «mais de trez meses»
886

. O decreto-lei n.º 3.326 

estabelecia novos vencimentos em total discordância com o prometido anteriormente 

pelo Ministro do Trabalho, Eduardo de Lima Basto
887

.  Em solidariedade a UON, a 

partir do dia oito, proclamaria a greve geral. Como habitualmente, o governo responderá 

com violenta repressão, destacando-se nesta Norton de Matos, então Ministro da 

Guerra. A greve terminará porém com a vitória do movimento sindical
888

. Esta era uma 

acção contra a crónica carestia de vida
889

, já que «um homem com 40 ou 60 centavos 

diarios, não podia viver na presente conjuntura»
890

, a qual conheceu forte repercussão 

na província. A crise das subsistências que tinham sofrido um agravamento de 150%, 

«veio colocar esta classe de funcionários nas mais precárias circunstancias, pois que 
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para trabalhar dia e noite é preciso ter alento e … mantimento, pois não basta ser 

patriota que hoje, no nosso paiz, é sinonimo de comilão para não dizer peior». Os 

operários organizaram-se, reclamaram os seus direitos e saiu um decreto, pelo qual, «Os 

de Lisboa e Porto ficavam com mais que os da província e por isso repeliram a afronta 

feita aos seus colegas e a eles mesmos por os terem julgado capazes de se 

venderem»
891

. 

Neste contexto, a 3 de Setembro de 1917, o governador civil endereçava um 

ofício ao chefe dos serviços telegráfico e postais de Faro. Inicialmente traçava um 

retrato negra da província relatando virem «de pontos distantes comissões de mulheres 

famintas, como a que está presente neste momento pedindo pão para matar a fome a 

seus filhos». Todos os cidadãos e todos os «meios de comunicação» eram 

indispensáveis para a mobilização de alimentos onde abundassem para distribuir àqueles 

que atravessavam um período de fome. Do Alentejo, não era de esperar a vinda de trigo, 

visto que a tal se opunha «a actual dificuldade extrema da comunicação» e «ainda a 

grande lucta que o governo está a sustentar contra os açambarcadores daquele 

producto e sem a qual nós seríamos forçados a adquiri-lo a preços muito superiores ás 

nossas forças». O governador apelava aos empregados dos serviços telegráficos e 

postais de Faro para que se abstivessem de cortar as comunicações cujas consequências 

se repercutiriam também nas famílias daqueles. Em Faro, o cenário dos abastecimentos 

era terrível, apenas restavam 58 sacos de farinha, embora a maior quantidade fosse de 

semente. Apelava à solidariedade de todos e tocava na tecla do patriotismo ao afirmar 

que os seus comprovincianos encontravam-se debaixo do «flagelo da fome e os seus 

irmãos a bater-se nos campos de batalha, defendendo os principios da liberdade e 

Justiça»
892

. Que a situação era grave encontra-se no pedido do governador civil de um 

navio onde pudessem ser «recolhidos presos, talvez em numero avultado»
893

. 

Naquele mesmo dia o Governador Civil regozijava-se pelos grevistas de Faro 

terem condescendido e retomado o serviço em toda a província, desde que fosse 

resolvida a questão da falta de subsistências. Contudo, os trabalhadores mantinham a 

sua solidariedade para com os restantes camaradas em greve, adiantando que não 
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desistiriam em regressar à greve se não fosse «dada satisfação seus colegas de 

trabalho»
894

. Seria, porém satisfação momentânea, visto que no próprio dia 3 de 

Setembro, aquela autoridade informava que os empregados dos telégrafos-postais 

tinham regressado à paralisação e que os serviços tinham passado para o controlo 

militar
895

. 

No dia 8 de Setembro, por se terem recusado a desempenhar o serviço que lhes 

fora intimado a realizar pelas autoridades, seriam detidos os distribuidores postais de 

Tavira
896

, Francisco Custódio Gonçalves, José Gomes Batista Caleça, José das Dores 

Drago e João da Silva Carvalho
897

, postos em liberdade logo que a greve terminou
898

. 

Naquele mesmo dia, as dezenas de presos enviados para o Forte de Caxias, souberam 

«que os colegas de Faro estão “fixes”, não trabalhando»
899

. 

Alguns empregados que não acreditaram na conversa do chefe do distrito foram 

presos, a bordo do rebocador «Minho»: Sebastião Diogo Maçarico, Francisco Miguel 

Penha, Manuel de Matos, José António da Silva, Francisco António Ferreira, Francisco 

de Paula Júnior, Manuel Cândido de Almeida, João José Nunes e João Viegas 

Samorrinha
900

. 

Entretanto, em Faro, «o pessoal mantem-se sereno mas inactivo»
901

, embora, 

«devido á defecção de quem tinha tomado a direcção do movimento, arrastando 

consigo aqueles a quem ele [???] de mentor. 

Os outros empregados tiveram que ceder com ou sem declarações mas tão 

contrariados que os serviços ficaram tanto ou mais paralisados quanto estavam 

antes»
902

. Finalmente, chegar-se-ia a acordo para colocar termo ao conflito. No dia 12 

de Setembro recomeçara as negociações que, como afirmámos antes, terminaria com 
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uma vitória dos grevistas
903

. Precisamente naquele dia, em Faro, o trabalho era 

retomado, num contexto de alguma confusão. Por volta das 16 horas «estando reunido 

na sala nobre do governo civil alguns comerciantes desta cidade e vários indivíduos de 

fora, o sr. Governador civil mandou chamar o chefe dos serviços telégrafos postaes e 

em termos ásperos estigmatizou o seu procedimento e o dos seus subordinados». 

Depois tocou o sino do Arco da Vila e a sala do Governo Civil encheu-se de uma 

multidão heterogénea que ali tinha acorrido na suposição de um incêndio. Aos grevistas 

foi-lhes «arrancado o compromisso de retomarem o trabalho sob a pressão vexatória 

de vários indivíduos que lançavam insultos e ameaças contra eles». Na Nota Oficiosa 

do Governo, do dia 10, dizia-se que o sossego era absoluto em todo o país, que os 

serviços iam retomando a normalidade, que a reprovação da greve era geral, «chegando 

n‟alguns pontos a população a cooperar nesses serviços, e noutros, como em Faro, a 

ser necessário proteger contra ela os grevistas, que logo retomaram o trabalho»
904

. 

Em comunicado datado de Lisboa de 20 de Setembro de 1917, o pessoal maior 

dos correios e telégrafos daquela cidade, agradecia aos seus camaradas algarvios a 

solidariedade manifestada e protestava contra a acção «deshumana e anti-republicana e 

despótica» do governador civil. Lembravam a este, e com inteira razão, que tinham sido 

os «implantadores» da República, a qual «acoberta aqueles que nos apodaram de 

traidores, talassas, germanófilos, etc.»
905

. 

 

 

8. O «Lock-out» dos Conserveiros 

 O «decreto-burla» de Brito Camacho de Dezembro de 1910 permitia a greve, 

mas também o lock-out. E foi isto que fizeram os conserveiros. 
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As causas: a) o «protesto contra imposto azeite
906

 recentemente lançado»; b) o 

aumento da contribuição industrial
907

. 

Contestação que provocariam o encerramento de todas as fábricas de conserva, à 

excepção da fábrica de Júdice Fialho
908

, em Lagos, com os habituais inconvenientes de 

ficarem sem trabalho milhares de operários. Provavelmente em solidariedade também as 

armações e os cercos tinham suspendido a pesca com resultados desastrosos para o 

abastecimento dos mercados, prejudicando as classes pobres que tinham em algumas 

das espécies a sua principal fonte de alimentação. O Governador Civil era claro na 

forma de resolver o imbróglio, defendendo que os industriais fossem «intimados a 

pagar salarios seus operarios»
909

. Em Olhão, o encerramento das fábricas teria lugar no 

dia 30 de Julho de 1918
910

, enquanto, em Lagos, pelo menos, no dia 1 de Agosto, as 

fábricas iriam abrir as suas portas o que evidenciava o «patriotismo e boa vontade de 

não criar dificuldades ao governo, ...»
911

. Em relação às outras localidades sabemos que 

em 5 de Agosto as fábricas já estavam aberta
912

. 

Terá sido um contencioso que se terá arrastado durante algum tempo, a fazer fé 

na documentação. Ao invés do que noticiava o jornal O Algarve
913

, - a 11 de Agosto já 

teriam sido abertas todas as fábricas -, o litígio prosseguiria.  

No dia 3 de Setembro de 1918, o presidente da Associação Comercial e 

Industrial de Olhão comunicava ao Administrador do concelho que os industriais de 

conservas resolveram encerrar as suas fábricas no dia 5 de Setembro, pelo não 

cumprimento de promessas feitas pelo Governo de «anulação do Decreto relativo aos 

                                                 

906
 O decreto n.º 4.698, de 13/07/1918 (Diário do Governo, I Série, n.º 164, de 24/07/1918), inseria várias 

disposições para assegurar o abastecimento de azeite de oliveira. O Art.º 1.º era taxativo ao proibir nas 

fábricas de conserva de peixe o emprego de azeite de oliveira com acidez superior a 1 grau. O § 3.º do 

Art.º 1.º adiantava que aquelas fábricas pagariam ao Estado uma taxa de $20 por quilograma de azeite de 

oliveira, quer nacional, quer estrangeiro, que nelas desse entrada.  
907

 O decreto n.º 4.699, de 14/07/1918, determinava em tabela anexa as taxas da contribuição industrial. 
908

 Arquivo Histórico da Câmara Municipal de Lagos, Livro Copiador de Telegramas, 1918 (Registo n.º 

293). Em Odemira, os operários lenhadores deste importante industrial, cerca de meados de Agosto, 

tinham-se declarado em greve, pedindo aumento de salário (O Algarve, n.º 543, 18/08/1918, p. 2). 
909

 ADF. Inventário do Governo Civil, Livros Copiadores de Telegramas do Governo Civil, 1918 (191A), 

«Telegrama ao Secretário de Estado do Interior, Lisboa», de 29 de Julho de 1918 e ADF. Inventário do 

Governo Civil, Livros Copiadores de Telegramas do Governo Civil, 1918 (191A), «Telegrama ao Exmo. 

Comandante da 4.ª Divisão do Exército, Évora», de 30 de Julho de 1918. Consultar também decreto n.º 

4.699, de       . 
910

 AHMO. Administrador do Concelho, Correspondência Expedida (Copiadores), «Ofício ao Exmo. Sr. 

Governador Civil do Districto de Faro”, n.º 162, Olhão, 29/07/1918. SR:A/A.2.79, 1918-1919 – 

Governador Civil n.º 1. 
911

 ADF. Inventário do Governo Civil, Livros Copiadores de Telegramas do Governo Civil, 1918 (191A), 

«Telegrama ao Administrador de Lagos», de 31 de Julho de 1918. 
912

 ADF. Inventário do Governo Civil, Livros Copiadores de Telegramas do Governo Civil, 1918 (191A), 

«Telegrama ao General  Comandante da 4.ª Divisão do Exército, Évora», de 5 de Agosto de 1918. 
913

 O Algarve, n.º 542, 11/08/1918, p. 1. 



Capítulo V – Crise e Contestação Social à Carestia de Vida 

 

260 

 

azeites a empregar na preparação de sardinhas em conservas e cobre taxa de 20 

centavos por quilo de azeite a empregar nas mesmas»
914

. No dia seguinte, 4 de 

Setembro, o Administrador do concelho, no cumprimento de ordens do Governador 

Civil, avisava o Presidente daquela associação que considerava «inadmissivel o 

procedimento» da dita associação, em situação «tão angustiosa pela falta e carestia de 

subsistencias».
915

 Acrescentava ainda que por ordem do Governador Civil «os donos de 

fabricas de conservas de peixe continuem pagando a seus empregados e assalariados 

seus salarios sob pena de se tomarem medidas energicas, caso alteração d‟ordem 

publica». No dia 5, a Associação respondia altivamente, após ter reunido 

extraordinariamente, que, «não havendo Lei que obrigue os fabricantes a tal imposição, 

e visto que se não é obrigado a fazer ou deixar de fazer qualquer coisa em virtude de 

Leis, os mesmos fabricantes estão na disposição de continuar com as suas fabricas 

encerradas, sem pagamento ao pessoal, não recebendo, neste sentido, ordem alguma de 

S. Excª, até que o Governo cumpra honestamente o que prometeu aos industriaes»
916

.  

Efectivamente, a 5 de Setembro encerravam as fábricas de conservas. Lock-out 

que levaria os «soldadores e mais pessoal assalariado percorrerem ruas. Por enquanto 

– respondia aliviado o administrador – não ha alteração ordem publica».
917

 

 As fábricas de conserva estavam paralisadas, lançando no desemprego milhares 

de operários que, «nesta epoca anormal, pode ter serias consequencias». O governador 

civil prevenira os industriais que lhes cumpria pagar os salários, embora «lhes negassem 

o trabalho porque a carestia de vida que teem suportado não lhes dá logar a economias 

que pudessem valer-lhes nesta ocasião». Ora, os industriais não desejavam cumprir 

aquele justo pagamento, visto que o seu objectivo era «obrigar o Estado a ceder aos 

seus desejos»
918

. 

 

                                                 

914
 AHMO. Administrador do Concelho, Correspondência Expedida (Copiadores), «Ofício ao Exmo. Sr. 

Governador Civil do Districto de Faro”, n.º 210, Olhão, 03/09/1918. SR:A/A.2.78, 1918-1919 – 

Diferentes Autoridades n.º 4. 
915

 AHMO. Administrador do Concelho, Correspondência Expedida (Copiadores), «Ofício ao Exmo. Sr. 

Presidente da Associação Commercial e Industrial de Olhão”, n.º 1.284, Olhão, 04/09/1918. SR:A/A.2.77, 

1918 – Diferentes Autoridades n.º 3. 
916

 AHMO. Administrador do Concelho, Correspondência Expedida (Copiadores), «Ofício ao Exmo. Sr. 

Governador Civil do Districto de Faro”, n.º 214, Olhão, 06/11/1918. SR:A/A.2.79, 1918-1919 – 

Governador Civil n.º 1. 
917

 AHMO. Administrador do Concelho, Correspondência Expedida (Copiadores – Telegramas para o 

Governador Civil), Olhão, 05/09/1918. SR:A/A.2.79, 1918-1919 – Governador Civil n.º 1. 
918

 ADF. Inventário do Governo Civil. Livros Copiadores de Correspondência do Governo Civil, 1918-

1924 (312A), «Ofício ao Exmo. Sr. Director Geral da Administração Publica», 2.º Secção, n.º 198, 10 de 

Setembro de 1918. 
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9. O Algarve em luta 

 O quadro seguinte resume os principais conflitos que eclodiram na região. 

 Pela documentação compulsada, conseguimos perceber o rumor de outros 

conflitos, embora não possamos elucidar concretamente o local, os protagonistas e os 

acontecimentos que se desenrolaram. A razão do alvoroço, essa, é mais fácil de perceber 

qual era. 

 

Quadro n.º 84 

Caracterização dos Conflitos Sociais no Algarve 

(1914-1918) 

Data Local Protagonistas Razão Acontecimento 

13 de Junho 

de 1915 

VILA DO 

BISPO 
«Povo» - Graves incidentes 

29 de Agosto 

de 1917 

VILA DO 

BISPO 
- - 

Alteração da ordem 

pública 

5 de 

Setembro de 

1917 

VILA DO 

BISPO 

 

- 

 

- 

 

“ 

Março e Abril 

de 1918 

VILA DO 

BISPO 

 

- 

 

- 

Alteração da ordem 

pública 

Final de 

Outubro de 

1917 

PORTIMÃO Pedreiros 

Aumento de salário e 

8 horas de trabalho 

diário 

Projectavam uma greve 

C. 23 de 

Abril de 1917 

ESTOMBAR 

(Lagoa) 
- - Assalto à casa Gavião 

2 de Agosto 

de 1916 
ALBUFEIRA 

 

«Povo» 

Assalto ao armazém 

da firma Marques & 

Vaz Velho 

 

Motim popular 

28 de Agosto 

de 1917 
ALBUFEIRA

919
 

Povo de concelho e da 

freguesia de Paderne 

Falta de pão. 

Contra a saída de fava 
Amotinação do povo 

16 de 

Novembro de 

1917 

ALBUFEIRA 
Grande número de 

contribuintes 

 

? 

Fuga do secretário das 

Finanças 

C. 19 de 

Fevereiro de 

1917 

ALCOUTIM 
População da aldeia do 

Pereiro 

Fome e falta de 

subsistência 

 

Assalto a um moinho 

21 de 

Setembro de 

1918 

ALCOUTIM «Povo» Falta de cereais 
Assalto ao celeiro. 

Prisões e 1 morto 

Março de 

1915 
FARO ? 

Protestos contra a 

falta de pão e preço 

insuportável 

? 

2-3 de 

Fevereiro de 
FARO Operários 

Escassez de pão. Falta 

de trabalho. Subida 

Manifestos apreendidos. 

Encerramento do 

                                                 

919
 Havia revolta em todo o concelho de Albufeira e «anarquia» em outros locais da província. 

Aterrorizado o governador civil afirmava a deputados algarvios que não tinha «força para defender 

propriedades, nem pão para pacificar famintos, porque não deixavam vir farinha para o Algarve» [ADF. 

Inventário do Governo Civil, Livro Copiador de Telegramas do Governo Civil, 1915-1918 (138A), 

«Telegrama ao Tenente Coronel Águas e Dr. Adelino Furtado, Deputados Algarve, Lisboa», de 30 de 

Agosto de 1917]. 
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1916 das rendas de casa. comércio. Assaltos a 

armazéns. Arremesso 

de bomba. 

14 de Julho 

de 1916 
FARO Funcionários públicos 

Contra a cobrança de 

contribuição 

municipal em dívida 

Protestos 

Fevereiro 

1918 

 

FARO 

Operários do palacete 

de António Magalhães 

Barros 

Jornada de trabalho de 

8 horas 

 

Greve 

17 de Junho 

de 1918 
FARO 

Associação Comercial 

e Industrial de Faro e 

classes operárias 

Proibição pelas 

autoridades 

administrativas da 

venda de farinha e de 

pão pelo preço 

inferior ao da tabela 

Protestos. Encerramento 

do comércio. Comício 

operário proibido. 

Ocupação militar da 

cidade 

Finais de 

Janeiro de 

1918 

FARO «Povo» 
Escassez de 

subsistências 

Assalto ao mercado das 

frutas e hortaliças 

Finais de 

Janeiro – 

princípios de 

Fevereiro de 

1917 

FARO Padeiros Aumento de salário Tentativa de greve 

Maio de 1918 FARO Sapateiros Aumento de salário Greve 

28 de Julho 

de 1918 
FARO 

Associações de classe 

dos pedreiros, 

sapateiros, corticeiros, 

cordoeiros e artes 

gráficas 

Carestia de vida 

Protesto. Mensagem 

entregue ao governador 

civil 

Outubro de 

1918 
FARO «População» Escassez de géneros 

Assalto ao celeiro 

municipal 

23 de Janeiro 

de 1915 
LAGOS 

Cerca de 300 

trabalhadores e 

soldadores das fábricas 

de conserva 

Contra a venda de 

peixe aos espanhóis 

Representação à 

Câmara Municipal 

Junho de 

1915 
LAGOS Padarias 

Descontentamento 

pela apreensão de um 

vapor por parte de um 

cruzador inglês 

O administrador do 

concelho subiu a bordo 

do navio inglês 

30 de Maio 

de 1917 
LAGOS 

População de Lagos e 

regiões circunvizinhas 

Protesto contra os 

açambarcadores. 

Elaboração de uma 

tabela de preços. 

Paragem das fábricas, 

oficinas e comércio. 

Manif. frente á Câmara 

Municipal. 

23 Junho de 

1917 
LAGOS 

Operários da fábrica de 

Júdice Fialho 
? Greve 

4-5 Setembro 

1918 
LAGOS ? Falta de géneros 

«Acontecimentos 

anormaes» 

Agosto de 

1915 

 

 

LOULÉ 

 

População da freguesia 

de Salir 

Protesto contra a 

carestia dos géneros e 

a falta de trabalho 

Representação ao 

administrador do 

concelho 

Março de 

1916 
LOULÉ 

«Quinhentos 

paroquianos de Alte» 

Protesto contra a falta 

de subsistências e o 

açambarcamento de 

milho pelos 

proprietários 

 

Representação ao 

administrador do 

concelho 

Agosto de 

1917 
LOULÉ Tecelões Carestia de vida Greve 

Setembro de 

1917 
LOULÉ População de Alte 

Falta e carestia do pão 

 

Assalto aos celeiros da 

Quinta do Freixo 

14/15 LOULÉ Operários (sapateiros Falta de géneros Toque de sinos. 
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Outubro de 

1917 

...) (farinha, feijão, fava), 

e carestia 

Arrombamento de 

armazéns, roubos, corte 

de fios telegráficos. 

Tumultos. Impedimento 

da saída de feijão 

17 Novembro 

de 1917 

 

LOULÉ ? ? Manifestação em Loulé 

13 Abril 1918 

 
BOLIQUEIME 

População de 

Boliqueime 

Protesto contra a falta 

de subsistências 
Motins 

9 de 

Novembro de 

1915 

OLHÃO - Falta de subsistências 

Assaltos, 

arrombamentos e 

roubos 

Setembro 

1917 
OLHÃO «Povo» Falta de subsistência 

Assalto ao mercado do 

figo. 

Venda do produto a um 

menor preço. 

Dezembro 

1917 
OLHÃO 

Operários da 

construção civil 
Aumento de salário 

Reclamaram e foi-lhes 

concedido um aumento 

de 30%. 

3 de Abril de 

1916 

S. B. de 

ALPORTEL 

Habitantes de S. 

Romão, Corotelo e Alte 

Falta de géneros e 

açambarcamento. 

Aumento dos 

impostos. 

Repartições públicas 

assaltadas e 

incendiadas. 

Prisões. 

28 Setembro 

1917 

S. B. de 

ALPORTEL
920

 
«Povo amotinado» 

Falta de géneros e de 

farinha 
- 

? 
SILVES 

 
Operários corticeiros 

Carestia de vida. 

Desemprego 

Solidariedade com os 

operários 

14 de Março 

de 1915 
SILVES “ 

Carestia de vida. 

Açambarcamento. 

Crise de trabalho. 

Comício 

10 de 

Fevereiro de 

1916 

SILVES Operários 
Contra a saída de 

azeite 
Levantamento operário 

26 Setembro 

de 1916 
SILVES Operários corticeiros Carestia dos géneros - 

C. 15 de 

Março de 

1917 

SILVES “ Falta de subsistências 
Alterações da ordem 

pública 

26 de SILVES
921

 Operários Açambarcamento Revolta. 

                                                 

920
 Nos princípios de Outubro de 1917, o governador civil solicitava que a GNR permanecesse por mais 

alguns dias «até que a ordem esteja completamente assegurada» (ADF. Inventário do Governo Civil, 

Livro Copiador de Correspondência do Governo Civil, 1916-1917 (139A), «Ofício ao Exmo. Snr. 

Comandante da 1.ª Companhia do 3.º Batalhão da GNR, Faro», n.º 535, de 2 de Outubro de 1917 ). 
921

 O Algarve, n.º 545, 01/09/1918, p. 2; ADF. Inventário do Governo Civil, Livro Copiadores de 

Telegramas do Governo Civil, 1915-1918 (138A), «Telegrama ao Exmo. Governador Civil de Beja», de 

26 de Setembro de 1917; Em Silves, o povo, amotinado desde 26 de Setembro, tinha «assaltado casas 

lavradores, apoderando-se generos por causa falta de pão» (ADF. Inventário do Governo Civil, Livros 

Copiadores de Telegramas do Governo Civil, 1915-1918 (138A), «Telegrama ao Presidente da Comissão 

de Distribuição de Cereais, Lisboa», de 27 de Setembro de 1917). No dia seguinte, o Governador Civil 

dizia ao administrador do concelho de Silves que se deveria comprometer com o público a que «todos 

lavradores cumpram seu dever entregando ás entidades competentes todos excessos produção», ou seja, 

os lavradores açambarcavam os cereais, provocando a sua rarefacção e, consequentemente, a reacção 

popular (ADF. Inventário do Governo Civil, Livros Copiadores de Telegramas do Governo Civil, 1915-

1918 (138A), «Telegrama ao administrador do concelho de Silves», de 27 de Setembro de 1917); ADF. 

Inventário do Governo Civil, Livros Copiadores de Telegramas do Governo Civil, 1915-1918 (138A), 

«Telegrama ao Ministro do Interior, Lisboa», de 26 de Setembro de 1917 e ADF. Inventário do Governo 

Civil, Livros Copiadores de Telegramas do Governo Civil, 1915-1918 (138A), «Telegrama ao Ministro 

do Interior, Lisboa», de 28 de Setembro de 1917. A 3 de Outubro, o Diário de Notícias, declarava, a 
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Setembro de 

1917 

Assaltos a armazéns de 

proprietários e de 

comerciantes 

22 de Abril 

de 1918 
SILVES

922
 

 

 

 

 
 

Setembro de 

1918 
SILVES ? 

Má qualidade da 

farinha e do pão 
«Alguns tumultos» 

11 de Março 

de 1915 
TAVIRA População Subida do preço pão 

Protestos com assaltos a 

padarias. Percorreram 

as ruas 

27 de 

Fevereiro de 

1916 

TAVIRA 

Operários da 

construção civil de uma 

fábrica de conservas 

Aumento de salário Greve 

Agosto de 

1916 
TAVIRA Povo 

Contra o aumento das 

subsistências 
Protestos 

24 de Julho 

de 1917 
TAVIRA 

«Pobres, operários, 

artistas» e soldados do 

3.º batalhão de 

Infantaria 4 

 

Falta e pouca 

qualidade do pão. 

Aumento do preço do 

pão 

Excitação do povo. 

Toque a rebate dos 

sinos. 

Encerramento do 

comércio. 

Ajuntamento na Praça 

da República. 

22 de Março 

de 1915 
FUZETA Povo 

Subida do pão pelos 

padeiros 
Amotinação. 

26 de Junho 

de 1918 
OLHÃO 

Pedreiros, carpinteiros, 

sapateiros e caiadores 
Aumento salarial 

Greve. Comícios 

proibidos 

1 de Agosto 

de 1918 
OLHÃO 

Marítimos e operários 

conserveiros 
? 

Greve. 3 mortos, feridos 

e prisões 

25 de 

Outubro de 

1918 

OLHÃO População em geral Escassez de alimentos 
Assaltos ao celeiro, a 

armazéns e mercearias 

14 e 15 de 

Dezembro de 

1914 

V. R. S. A. - Falta de subsistências 
Assalto a casas 

comerciais 

1 de 

Setembro de 

1917 

ALGARVE 
Trabalhadores dos 

Correios e telégrafos 
Carestia de vida 

Greve. 

Prisões. 

18 Julho de 

1918 
ALGARVE Ferroviários 

Contra a carestia. 

Aumentos salariais. 

Abolição do imposto 

de rendimento 

Greve 

Sabotagens de 

máquinas e de linhas. 

Ocupação militar das 

estações. 

18 de 

Novembro de 

1918 

Algarve 

(Portimão, 

Silves, Loulé, 

Olhão, Faro e 

Tavira) 

Proletariado algarvio 

(ferroviários, 

soldadores, corticeiros 

e sapateiros?) 

Aumento do custo de 

vida 

Greve geral. 

Assaltos. Sabotagens. 

Prisões e mortes. 

Ocupação militar das 

estações telégrafo-

postal. 

Ocupação de terras (?) 

                                                                                                                                               

respeito destes acontecimentos que os «assaltantes às casas particulares que retinham cereaes, carnes, 

legumes e azeite iam armados». O jornal O Algarve respondia, considerando a notícia «tendenciosa», não 

lhe sendo possível vislumbrar que houvesse, em Silves, «quinhentas pessoas armadas!». Os géneros 

açambarcados foram conduzidos para a Câmara Municipal que procedeu «à venda dos mesmos pelos 

preços de equidade, dando entrega do produto dessas vendas aos seus legítimos proprietários». 
922

 São vários os telegramas trocados entre o governador civil e várias autoridades evidenciando que 

houve alteração da ordem pública. Em 29 de Abril, aquela autoridade solicitava ao administrador do 

concelho de Lagos o envio de dois agentes da polícia preventiva para Silves (Cf. ADF. Inventário do 

Governo Civil, Livro Copiador de Telegramas do Governo Civil, 1918 (191A), «Telegrama ao 

Administrador do Concelho de Lagos», de 29/04/1918. 
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Fontes: ADF. Inventário do Governo Civil. Livro Copiador de Correspondência do Governo Civil, 1916-1917 

(139A); 1918 (191A) e 1918 (150A); Livro Copiador de Telegramas do Governo Civil, 1915-1918 (138A); O 

Algarve, 1914-1918; Província do Algarve, n.º 313, 20/12/1914, p. 2; “A carestia de vida em Silves”, Alma 

Algarvia, n.º 231, 15/02/1916, p. 1.; “Olhão”, O Povo do Algarve, n.º 104, 21/09/1917, p. 2; O Sul, n.º 315, 

19/05/1918, p. 3 e O Movimento Operário. Boletim da União Operária Nacional, n.º 3, Junho e Julho de 1917, p. 

40 e n.º 6, Dezembro de 1917, p. 91. 

 

Gráfico n.º 13 

1914 1915 1916 1917 1918

1

9 9

20

17

Número de Conflitos Sociais no Algarve 

(1914-1918)

 

 Fonte: quadro anterior. 

 

 Em 1914, o número de conflitos é praticamente inexistente, visto que a sua 

contabilidade foi iniciada após o deflagrar da guerra. No ano seguinte houve um maior 

número, embora tenha decrescido em 1916, para atingir um número mais elevado em 

1917, devido ao aumento das dificuldades económicas. Durante o sidonismo ter-se-á 

registado, pelo menos durante os primeiros meses uma diminuição, para regressar a 

contestação em força, em meados de 1918. 

 No Algarve destes tempos não existia uma linha nítida que demarcasse o mundo 

rural do mundo urbano. Mesmo nas localidades de maior peso demográfico, as marcas 

da ruralidade interpenetravam todo o aglomerado populacional. 

 Mesmo considerando estes pressupostos tentaremos evidenciar os movimentos 

de índole rural e urbana. Analisando o quadro n.º 84 podemos constatar que o número 

da contestação urbana, onde predominam os operários, os «artistas», o pequeno e médio 

funcionalismo, é superior aos movimentos rurais. 

 Os concelhos rurais foram igualmente varridos pela escassez e falta de géneros. 

As populações sofreram o açambarcamento por parte dos proprietários, a falta de pão e 

de farinha para o fabricar porque muitos o coziam em casa. 
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 De uma forma geral, estamos em crer que a agitação social nas zonas rurais teve 

um carácter mais espontâneo, visto que a organização dos operários agrícolas, ou não 

existia, ou era muito mais incipiente. A este facto acresce a composição social da 

estrutura agrária algarvia, constituída por um número relativamente considerável de 

pequenos e médios proprietários, pouco inclinados a movimentos contestatários. 

 Nas zonas urbanas, onde estavam instaladas as principais industrias, os operários 

encontravam-se melhor organizados, como era o caso dos corticeiros, conserveiros, 

sapateiros e ferroviários, protagonistas das mais destacadas greves. 

 Perante alguns militantes que nos surgem na contestação urbana – José e Manuel 

Franco e Neves Anacleto -, assim como a filiação de alguns daqueles sectores operários, 

escassas dúvidas nos restam em afirmar que aquela contestação teve um apoio dos 

meios anarco-sindicalista. 

 Nas cidades não se perspectiva entre os contestatários a ocupação de fábricas, 

nem no campo a ocupação de terras, à excepção esporádica e não completamente 

esclarecida para o Algarve, no período sidonista. As populações eram acicatadas a 

protestarem pelo espectro da fome. 
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CAPÍTULO VI 

 

SIDÓNIO PAIS E O ALGARVE 

«Carta Aberta 

Ao sr. Sidonio Paes 

Ministro! – Se do plinto 

Que a revolta cimentou 

Podeis ouvir o que sinto, 

Escutai, porque não minto, 

E bem justiceiro sou. 

Nesta cidade distante 

Tem amigos e excelencia, 

De int‟ligencia fulgurante, 

Dedicação retumbante, 

Sem a menor divergencia, 

Todos Sabem, o Afonso 

Era o machista ingente, 

Muito fino, nada alonso, 

Com seu feitio tão sonso 

Convertia toda a gente! 

Dizem mesmo, com certeza 

Que esta obra é toda sua, 

Pois que com muita firmeza 

Se fez parte, e pôz à tesa, 

Os afonsistas na rua. 

Não convive com tal praga 

Não dispensa mais fervor 

E ao centro as cotas não paga! 

... 

Dê-lhes qualquer pasta vaga; 

Faça-lhes o gosto, doutor! 

Dr. Mostarda»
923

 

 

                                                 

923
 O Algarve, n.º 510, 30/12/1917, p. 2. 
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1. O 18 de Brumário Português 

 Como já sobejamente analisámos, nos anos de 1916 e 1917 a situação 

económico-social foi explosiva. Recrudesceu a carestia de vida, a escassez de géneros, o 

racionamento de vários produtos, o açambarcamento, o assalto a estabelecimentos 

comerciais e a agitação, as greves e a repressão violenta do governo. 

Com a queda do governo de António José de Almeida assume o poder Afonso 

Costa (25/04/17 – 8/12/17). A 4 de Novembro de 1917 tinham lugar as eleições 

administrativas. O jornal O Algarve dava a sua orientação de voto que ia no sentido do 

apoia aos democráticos que «não só nos consta ter assegurado o seu triunfo, mas 

contem nomes já consagrados, de muita experiencia e utilidade nos serviços 

municipais»
924

. Eleições marcadas pelo elevado abstencionismo, pela indiferença em 

relação aos assuntos municipais e mais pela opção partidária. Os monárquicos venceram 

em Lagoa. Em Faro, a vitória coube aos evolucionistas, notando-se, de uma forma geral, 

um recuo dos democráticos
925

. Os socialistas foram relegados para o limbo
926

.  

O coronel Thomas Birch, Ministro dos Estados Unidos, em Portugal, a 20 de 

Dezembro de 1917, era peremptório no diagnóstico ao afirmar que o «país, com as suas 

finanças em completo estado de desorganização, aproxima-se rapidamente da 

bancarrota, existindo um crescimento do deficit nos géneros necessários à vida»
927

. 

 É neste contexto que algumas unidades militares de Lisboa, acompanhadas pelos 

famosos cadetes de Sidónio, se revoltam sob a chefia de Sidónio Pais, em 5 de 

Dezembro de 1917: a ditadura carismática do chefe iniciava o seu percurso
928

. Esta sua 

ascensão ao poder contaria com a participação de militares algarvios, designadamente o 

Regimento de Infantaria 33
929

 do Algarve, que comandado pelo tenente Caldas, 

                                                 

924
 “Eleições”, O Algarve, n.º 501, 28/10/1917, p. 2 e n.º 502, 4/11/1917, p. 2. 

925
 “Eleições administrativas”, O Algarve, n.º 503, 11/11/1917, p. 1. 

926
 “Eleições administrativas”, O Algarve, n.º 504, 18/11/1917, p. 1. 

927
 Cf. in SILVA, Armando Barreiros Malheiro da, Sidónio e Sidonismo. História de Um Caso Político, 

vol. 2, Imprensa da Universidade de Coimbra, Coimbra, 2006, p. 14. 
928

 Sobre as primeiras medidas legislativas da Junta Revolucionária consultar Diário do Governo, n.º 214, 

de 10/12/1917 
929

 Este Regimento, aquartelado em Lagos, foi «uma das pontas-de-lança da revolução dezembrista, uma 

das unidades que o 5 de Dezembro salvou do braseiro da Flandres, desde então convertida em aguerrida 

espada pretoriana ao lado do idolatrado Chefe do acampamento do Parque Eduardo VII» (MEDINA, 

João, Morte e Transfiguração de Sidónio Pais, Edições Cosmos, «Colecção de História Moderna e 

Contemporânea», n.º 2, Lisboa, 1994, p. 66). 

O capitão e depois Major Ferreira do Amaral que comandou Infantaria 15, os morteiros da 1.ª 

Divisão e o IX Batalhão, em França, opositor à intervenção de Portugal na guerra, deixou palavras 

amargas para aquele regimento: «O numero 33, foi de tôda a numeração da infantaria portuguêsa da 

metrópole, o único número que não formou ao lado dos seus camaradas mártires da Grande Mentira. 

 Essa unidade não deu um só elemento organisado para a constituição do C. E. P. 
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«acabara de chegar a Lisboa para embarcar para França, sendo as companhias deste 

regimento alojadas em diversos quartéis da cidade. Coube ao tenente Manuel Henrique 

de Faria persuadir o comandante daquele regimento, que não escondera a sua 

inclinação monarquista, levando-o até à Luta para falar com Sidónio. A promessa de 

não partir para a guerra foi o bastante para que, em pouco tempo, Sidónio tivesse todo 

o regimento ao seu dispor»
930

. 

 Vencera a «República contra a demagogia». 

 O movimento foi acompanhado, em Lisboa, por uma extensa vaga de assaltos a 

estabelecimentos comerciais. Os civis armados protagonizaram um papel fulcral na 

derrota das forças governamentais. Num reconhecimento implícito ao novo poder, o 

general Barnardiston, chefe da missão inglesa em Portugal, visitaria Sidónio Pais no 

Parque Eduardo VII
931

. 

 O odiado Afonso Costa, preso, foi conduzido para o forte da Graça, em Elvas, de 

onde sairá a 30 de Março de 1918 para, finalmente, resguardar-se, lá longe, na 

cosmopolita Paris. E, enquanto os caudilhos democráticos partiam para o exílio
932

, o 

                                                                                                                                               

 Que isto fique registado na História de Portugal. 

 Mas então não foi ele e única que protestou eficazmente contra a Grande mentira pelos canos 

das espingardas? 

 Foi. 

 Mas então se infantaria 33 seguisse para França, depois de ter protestado numa revolução 

contra essa ida de tropas para França ... continuaria tudo na mesma? 

 Decerto que continuava. 

 Então!? ... 

 Então faltou o segundo gesto, aquêle de que tanto necessitava o prestígio completo do 

presidente Sidónio Paes, que era um segundo gesto de revolta, por não retirarem de França os que para 

lá fôram mandados ao serviço de uma mentira. 

 Mas isso era perigoso para a nossa situação diplomática de aliado, atento o caminho por que 

nos tinham feito enveredar três ou quatro desastrados ou fracos ao serviço de um doido!». O doido seria 

Afonso Costa (AMARAL, J. Ferreira do, A Mentira da Flandres E ... O Mêdo, pp. 390-391.  
930

 RAMALHO, Miguel Nunes, Sidónio Pais. Diplomata e Conspirador, 1912-1917, Edições Cosmos, 2ª 

edição, Lisboa, 2001, p. 106 e MARTINS, Rocha, Memórias sobre Sidonio Paes, p. 10. Nesta obra há 

várias referências ao regimento de Infantaria 33 no apoio ao golpe de Sidónio. Narra Rocha Martins que, 

quando do assalto à residência de Afonso Costa e com o propósito de protegê-la, por sua ordem, os 

«militares do 33, com os seus carapuços já enegrecidos, de terra e pólvora, tomava a escadaria» (p. 55). 

O regimento de Infantaria 33 fora o «mais afincado regimento revolucionário», e fora ainda uma força do 

33 que conduzira Afonso Costa para bordo do navio «Portugal» (MARTINS, Rocha, Memórias Sobre 

Sidonio Paes, p. 72). 
931

 Sobre esta visita ler a violenta carta de Bernardino Machado ao primeiro-ministro inglês, Lloyd 

George in MARTINS, Rocha, Memorias Sobre Sidonio Paes, pp. 180-182. Consultar igualmente 

Ilustração Portugueza, n.º 617, 17/12/1917, pp. 481-488; Ilustração Portugueza, n.º 618, 24/12/1917, pp. 

506-507 e TELO, António José, O Sidonismo e o Movimento Operário Português. Luta de Classes em 

Portugal, 1917-1919, Biblioteca Ulmeiro, n.º 12, Lisboa, 1977, pp. 135 a 139. 
932

 Ilustração Portugueza, n.º 618, 24/12/1917, pp. 501-503. 
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algarvio Leote do Rego (na imagem) refugiava-se a bordo de um navio inglês 

(«Woodnut»), fundeado no Tejo
933

 (Figura 3). 

 A «revolução» de 5 de Dezembro de 1917 teve o propósito, segundo os seus 

promotores, de estabelecer a lei, a ordem, a autoridade, combater a demagogia, 

restabelecer a pureza dos ideais de 5 de Outubro de 1910 e respeitar a propriedade e o 

trabalho. Combater a demagogia, repetidamente reiterada, era sinónimo de combater o 

Partido Democrático, visado pelas leis repressivas de fins de 1917 e princípios de 1918, 

às quais respondeu com a tentativa de golpe de 8 de Janeiro de 1918
934

. 

 

 

2. O bloco de apoio 

 O movimento gozou de um amplo e heterogéneo apoio, abarcando todos os 

estratos sociais, com amplo peso nas classes possidentes, designadamente os grandes 

proprietários agrícolas, entre os quais se destacaram António Miguel de Sousa 

Fernandes, de Reguengos, que contribuiria com quinhentos mil réis
935

, e a quem foi 

oferecido o lugar de Governador Civil de Lisboa e Fernandes de Oliveira, que poucos 

meses volvidos ocuparia o cargo de ministro da Agricultura. 

 Todo este amplo bloco de apoio tinha diversas razões para apoiar o sidonismo, 

mas, profundas divergências os separava
936

. Do ponto de vista partidário, inicialmente o 

golpe contou com o apoio dos unionistas, centristas, alguns evolucionistas, monárquicos 

e a neutralidade do Partido Socialista
937

. 

 Foi em nome da palavra de ordem de afastar do poder os Democráticos que a 

União Operária Nacional, pactuou com o golpe
938

. E, embora tivesse sido estranha ao 

                                                 

933
 Ilustração Portugueza, n.º 618, 24/12/1917, p. 505 e TELO, António José, O Sidonismo e o 

Movimento Operário Português. Luta de Classes em Portugal, 1917-1919, Biblioteca Ulmeiro, n.º 12, 

Lisboa, 1977, p. 139. Este algarvio que se fixara em Paris «negociava em rendas e conspirava, ..., 

fazendo também conferências» (MARTINS, Rocha, Memorias Sobre Sidonio Paes, p. 183). 
934

 Decreto n.º 3.799, de 10/1/1918; LOPES, F. Farelo, “A revista «Pela Grei» (doutrina e prática política) 

”, Análise Social, 72-73-74, 1982, p.769 e TELO, António José, O Sidonismo e o Movimento Operário 

Português. Luta de Classes em Portugal, 1917-1919, Biblioteca Ulmeiro, n.º 12, Lisboa, 1977, p. 144. 
935

 MARTINS, Rocha, Memórias sobre Sidonio Paes, p. 8. 
936

 TELO, António José, O Sidonismo e o Movimento Operário Português. Luta de Classes em Portugal, 

1917-1919, p. 141-142, p. 143 e ss e p. 200. 
937

 TELO, António José, O Sidonismo e o Movimento Operário Português. Luta de Classes em Portugal, 

1917-1919, pp. 158-160. 
938

 TELO, António José, O Sidonismo e o Movimento Operário Português. Luta de Classes em Portugal, 

1917-1919, pp. 142 e 160.  

Em 16 de Dezembro de 1917, a UON, após saudar o derrube do afonsismo, congratulava-se que 

«A Junta Revolucionária, abolindo a Censura e pondo parte dos presos por questões sociais em 

liberdade, demonstrou não se querer incompatibilizar com o operariado organizado. 
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movimento «um grande número de operários, no desejo de se libertarem da opressão 

dos democráticos, ... , individualmente», cooperaram no movimento»
939

. Com o triunfo 

sidonista, recrudesceram as reivindicações operárias. Era, porém, um equívoco, outro 

seria o rumo do novo poder. Perante aquelas reivindicações acelera-se o aparelho 

repressivo. Em breve, estaria consumado o divórcio, se é que terá havido algum enlace 

matrimonial. 

                                                                                                                                               

 E acrescentava: «Que o Governo dê a mais rápida execução às reclamações apresentadas e que 

procura atenuar quanto lhe seja possível a questão das subsistências, é o que lhe aconselhamos» (A 

Greve, n.º 18, 16/12/1918, cit. in MEDINA, João, Morte e Transfiguração de Sidónio Pais, p. 128). 
939

 VIEIRA, Alexandre, “Subsídios para a História do Movimento Sindicalista em Portugal, de 1908 a 

1919” (1925), in Almanaque de «A Batalha», 1926, Edições Rolim, Colecção «Raízes», Lisboa, 1987, p. 

81. 
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Fonte: Ilustração Portuguesa, n.º 618, 24 de Dezembro de 1917, p. 504. 
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Aquela aproximação, entre sidonismo e movimento operário, foi protagonizada 

pelo histórico republicano Machado Santos
940

, no qual vislumbramos em alguns fugazes 

discursos e medidas uma acção antiplutocrática, um tropo que haveria de ser incluída 

nos futuros regimes de cariz fascista, sem, contudo, colocar em causa, o sistema 

capitalista e a propriedade privada. O movimento apelava à união, à harmonia de todos 

os portugueses. Sidónio fez também questão de afirmar que repudiava o epíteto de 

germanófilo, reafirmando os compromissos com os aliados
941

. De facto, Sidónio 

manteve-se beligerante, mas o esforço de guerra teve uma clara tendência para 

decrescer
942

. 

Reafirmou, ainda, o seu ideário republicano, afastando qualquer ideia de 

restaurar a monarquia. Se era verdade que muitos monárquicos lhe deram apoio, 

também era verdade que no seu governo estava republicanos, sobressaindo o herói da 

Rotunda, Machado Santos
943

. 

O jornal Província do Algarve, de conotação evolucionista, receberia com 

indisfarçável entusiasmo a queda dos democráticos. O correspondente em Silves, 

relatava que todos, certamente que se referirá aos apaniguados de Brito Camacho, 

estavam de perfeito acordo com as medidas do governo. Contudo, nesta capital da 

cortiça, «verdadeiro atoleiro» eram as subsistências que se esperava que fossem 

                                                 

940
 No dia 10 de Dezembro de 1917, a UON, entregava a Machado Santos, um conjunto de reclamações 

(Consultar documento in VIEIRA, Alexandre, Para a História do Sindicalismo em Portugal, pp. 120-

121), que jamais seriam atendidas, apelando à luta pelas suas reivindicações. Machado Santos, Ministro 

do Interior, ameaçaria o movimento operário com a suspensão do direito à greve (ob. cit., pp. 123-124). 

Responderia a UON com um manifesto que, em determinado momento, lançaria o repto ao governo: 

«Adopte medidas que obstem proficuamente a que o preço dos géneros suba da forma vertiginosa que o 

consumidor está habituado a observar depois da guerra. A observar e a sentir amargamente» (ob. cit., p. 

124). Já, anteriormente, em Fevereiro, tinha a UON publicado um manifesto onde dissecava as causas e 

as consequências da carestia de vida, e, no qual, se apelava para a organização do proletariado em vista de 

uma greve geral (ob. cit., pp. 124-128). 
941

 “Proclamação do Govêrno”, Diário do Governo, II Série, n.º 293, de 16/12/1917. Aqui se reiterava a 

permanência nos campos de batalha até à vitória da Justiça e dos aliados. Um Ano de Ditadura. Discursos 

e Alocuções de Sidónio Paes, coligidos e ordenados por Feliciano de Carvalho com um estudo politico de 

João de Castro, Lusitana Editora, Limitada, Lisboa, 1924, p. 44. 

Em nota oficiosa de 28 de Março Sidónio Pais reafirmava que os seus actos tinham sido de «inteira, leal e 

dedicada colaboração com os aliados e contra o inimigo comum», que o seu propósito era de continuar 

uma «politica patriotica e consentanea com a justiça e liberdade que acima de tudo preza». Pretendia 

consolidar e integrar o país em uma «forma politica pela adopção de normas de tolerancia e de liberdade 

de consciencia politica e religiosa, unica base estavel d‟um regime republicano e nacional». (ADF. 

Inventário do Governo Civil, Livro de Registo da Correspondência Recebida pelo Governo Civil, 1914-

1919 (385), «Telegrama do Chefe de Gabinete do Ministro do Interior», 28/3/1918). 
942

 TELO, António José, O Sidonismo e o Movimento Operário Português. Luta de Classes em Portugal, 

1917-1919, p. 146. 
943

 Um Ano de Ditadura. Discursos e Alocuções de Sidónio Paes, p. 47. Constituição do gabinete: Sidónio 

Pais: Presidência, Negócios Estrangeiros e Guerra; Alberto de Moura Pinto: Justiça; António dos Santos 

Viegas: Finanças e Aresta Branco: Marinha, todos do partido Unionista. Tamagnini Barbosa: Colónias; 

Alfredo Magalhães: Instrução, estes do Partido Centrista de Egas Moniz. Machado Santos: Interior; 

Xavier Esteves: Comércio e Feliciano da Costa: Trabalho, como independentes. 
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resolvidos a tempo
944

. Também os unionistas não regateariam apoios a Sidónio, tendo 

três deles entrado no governo. Contudo, o propósito de seguir uma via presidencialista, 

levá-los-ão, em meados de Fevereiro de 1918, a abandonar o executivo
945

. Sidónio 

encetava uma deriva conservadora e autoritária. 

 Entretanto, com o eclodir da revolução de Outubro/Novembro na Rússia, os 

espíritos conservadores agitaram-se. O governo americano mostrava intenção de intervir 

naquele país com o propósito de «estabelecer a ordem contra os “Bolcheviks” e 

maximalistas». Mas, nem só na pátria de Lenine, como em todos aqueles onde a 

«desordem social tomar o aspecto grave de sovietismo»
946

. 

 Perante a dimensão dos acontecimentos que se desenrolavam era, pois, o 

momento, a tocar a reunir das forças conservadoras no exterior, assim como em 

Portugal. Era imprescindível agregar na sociedade portuguesa «todos aqueles elementos 

que, embora não tenham os mesmos ideaes políticos, podem entender-se e conjugar-se 

para, em nome da salvação nacional, formar a muralha de traz da qual não uma 

republica ou uma monarquia, mas a sociedade organisada possa manter-se e defender-

se até que para mais distantes horisontes se afaste a trovoada da revolução social, que 

está agora ribombando e fuzilando sobre as nossa cabeças!». Qual, então, o papel a 

desempenhar por Sidónio Pais? Este tornar-se-ia o centro à volta do qual se 

concentrariam estas forças amantes da ordem e da propriedade para fazerem frente à 

perturbadora movimentação dos povos
947

. 

 Com o despoletar da revolução de Outubro de 1917, na Rússia, mais se 

acirraram os ânimos político-partidários em Portugal. A linguagem de muitas acusações 

tornou-se mais agressiva, entrando em cena termos como «bolchevique», «sovietes», e 

«democrático-bolchevique», designadamente empregues pelos órgãos da imprensa de 

direita. Ao ler alguma desta imprensa, como por exemplo, no rescaldo da libertação dos 

                                                 

944
 Província do Algarve, n.º 468, 10/2/1918, p. 3. 

945
 Abandonaram o governo Alberto de Moura Pinto, António dos Santos Viegas e Aresta Branco, 

substituídos por Martinho Homem de Melo, Henrique Forbes Bessa e Pinto Osório. 
946

 Escrevia o semanário Província do Algarve, em 3 de Novembro de 1918, a propósito de uma alegada 

negociação dos «anarquistas» com companhias de seguros que, estas estavam em plena prosperidade, «as 

quais por um curioso paradoxo virão a ser,  com a brusca diminuição dos riscos, os grandes 

prejudicados, no dia felizmente proximo que a mão justiceira de Wilson fechar a sete chaves a jaula, 

onde é necessário fazer entrar á força as feras, que no povoado russo cometeram contra a sociedade 

humana um crime igual ao de Caim» (“Moralidade anarquista”, Província do Algarve, n.º 504, 

3/11/1918, p. 1). Evidenciando um ódio profundo aos acontecimentos que se desenrolavam na Rússia, 

aquele periódico, defendia a intervenção estrangeira, que, de facto, viria a concretizar-se, afirmando que 

Portugal teria sido convidado a participar pelos EUA (“Polícia aliada na Russia” e “Agonia anarquista, 

Província do Algarve, n.º 508, 1/12/1918, p. 1). 
947

 “Bloco conservador”, O Algarve, n.º 557, 24/11/1918, p. 1. Artigo transcrito do jornal O Dia. 
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presos políticos por Sidónio Pais, aquando da sua visita ao Porto, em Maio de 1918, 

transparece uma premonição de acontecimentos futuros: «Quem o inimigo poupa nas 

mãos lhe morre, é ditado velho e que, mais cedo do que se julga, virá a ter uma inteira 

confirmação»
948

. 

 Para o médico monárquico José Filipe Álvares, escrevendo sob o peso dos 

acontecimentos ocorridos na pátria de Lenine, Sidónio Pais ficaria na história da Pátria 

por ter com «coragem e abnegação digna dos nossos mais sinceros agradecimentos» 

livrado o país de uma «segunda Russia»
949

. 

 

 

3. A apoteótica viagem de Sidónio ao Algarve 

A revolução de 5 de Dezembro de 1917 que conduziria Sidónio Pais à cadeira do 

poder foi atentamente seguida pelos jornais algarvios, que a consideraram no âmbito de 

uma luta fratricida
950

. Depois uma «simpatia intuitiva; a de obstar à imoralidade no 

governa da nação», esperando-se que fossem cumpridas as promessas da revolução
951

. 

Aliás, imoralidades que teriam de ser provadas, pois as calúnias sobre políticos durante 

a Monarquia tinham sido o pão-nosso de cada dia da vida política do país
952

. 

Também as medidas tomadas a favor da Igreja teria o «aplauso da opinião 

pública»
953

, assim como não deixaria de atrair as chamadas «forças vivas», com a 

criação do Conselho Económico
954

.  

 E, como já vinha sendo habitual, novo governo, novo Governador Civil, agora o 

capitão-de-fragata José Mendes Cabeçadas Júnior, nomeada pela Junta Revolucionária, 

assim como nova fornada de Administradores do Concelho
955

. A 19 de Março, Mendes 

                                                 

948
 Pátria, Porto, de 20/05/1918 cit. in ALMEIDA, João Ferreira, PAIS, José Machado e CABRAL, 

Manuel Villaverde, “Materiais para a história do advento do fascismo em Portugal”, Análise Social, vol. 

XV (58), 2.º, 1979, p. 411. 
949

 ÁLVARES, José Filipe, “Russia e Portugal”, O Algarve, n.º 514, 27/01/1918, p. 1. 
950

 “Salve-se a Patria”, O Algarve, n.º 507, 09/12/1917, p. 1. 
951

 “Os acontecimentos”, O Algarve, n.º 508, 16/12/1917, p. 1. 
952

 “Acusações justas?”, O Algarve, n.º 509, 23/12/1917, p. 1. 
953

 MARTINS, Rocha, Memorias Sobre Sidonio Paes, pp. 177-180 e “O castigo dos bispos”, O Algarve, 

n.º 508, 16/12/1917, p. 2. Para a política de apaziguamento com os católicos consultar os Decretos n.º 

3.687 e 3.856. Pelo decreto n.º 4.558, de 10/7/1918, foi restabelecida a Legação de Portugal junto do 

Vaticano, para a qual foi escolhido o capitão José Feliciano da Costa (1884-1929). Sobre a política 

religiosa de Sidónio Pais e o confronto entre monárquicos e católicos consultar SANTOS, Miguel Dias, 

Os Monárquicos e a República Nova, Quarteto, «Colecção «Centenário da República, 1910-2010, n.º 2, 

Coimbra, 2003, pp. 94-106. 
954

 SAMARA, Maria Alice, Sidónio Pais, 2004, p. 84. 
955

 Diário do Governo, II Série, n.º 292, de 15/12/1917. Em 10 de Janeiro de 1918 (decreto n.º 3.738) 

eram dissolvidos os corpos administrativos, visto que muitos evidenciavam uma «atitude hostil contra o 



Capítulo VI – Sidónio Pais e o Algarve 

 

276 

 

Cabeçadas era substituído pelo Coronel Godofredo do Carmo das Neves Barreira, em 

resultado da constituição do novo ministério, no qual entraria Machado Santos para a 

pasta das Subsistências, e, o olhanense José Carlos da Maia para a pasta da Marinha
956

. 

Mas, parecia que se iam esfumando as promessas. A censura impunha-se: a 

Portaria de princípios de Janeiro de 1918 concedia poderes aos administradores dos 

concelhos para proibirem o reaparecimento de jornais que tivessem interrompido a sua 

circulação e a fundação de novos órgãos de imprensa, sem a devida autorização do 

Ministro do Interior. As mesmas autoridades tinham igualmente poderes para não 

permitirem a divulgação de manifestos, moções, representações e deliberações do 

Partido Democrático
957

. Fruto dos tempos que corriam metade da primeira página de O 

Sul aparecia em branco, apenas com duas frases Viva a República!, uma em cima e 

outra em baixo, separadas por um imenso espaço em branco
958

. 

Também os vários tumultos que foram ocorrendo em Lisboa tinham eco 

destacado nas notícias
959

. 

Na prossecução da sua política de atracção das populações ao novo regime e ao 

seu projecto político, iniciaria Sidónio Pais, em finais de Janeiro de 1918, o seu périplo 

pelo país deslocando-se ao Norte
960

. Visitaria também o Algarve
961

. Na estação de 

Albufeira, aquando da passagem do comboio em direcção a Faro, estavam cerca de 80 

pessoas, «apesar de tantos convites, intimidações, carros de graça, apertos de mão e 

profusão de charutos, etc, etc.». Naquele número de simpatizantes encontravam-se 

empregados públicos «intimados» a comparecer, assim como «De categoria, os que 

usam colarinho gomado ... uns seis ou oito, acolitos pelos padres de Paderne e Guia 

(reaccionarios professos e com grande historiografia»
962

. 

Chegou a Faro, no dia 15 de Fevereiro de 1918, sendo recebido pelas 

autoridades civis e militares, representantes das repartições públicas, escolas e mais 

                                                                                                                                               

Govêrno». Consultar ainda ADF. Fundo: Câmara Municipal de Faro, Actas das Sessões da Câmara 

Municipal, 1916-1919, Sessão de 10/1/1918, Livro 49, B/A.1 e O Algarve, n.º 508,  16/12/1917, pp. 2 e 3, 

n.º 514, de 7/04/1918 e n.º 540, de 28/07/1918, p. 2. 
956

 O Algarve, 10/3/1918, pp. 1 e 2 e ADF. Inventário do Governo Civil, Livros Copiadores de 

Telegramas do Governo Civil, 1913-1921 (299A), «Telegrama ao Exmo. Ministro do Interior, Lisboa», 

de 23 de Março de 1918. Carlos da Maia seria exonerado a seu pedido a 7 de Setembro de 1918.  
957

 O Algarve, n.º 511, 16/01/1918, p. 1. 
958

 O Sul, n.º 313 e 314, de 05/05/1918, p. 1 e de 12/05/1918, p. 1 e “Carta aberta Aos Senhores censores 

da imprensa de Faro”, O Sul, n.º 315, 19/05/1918, p. 1 
959

 “Novos tumultos”, O Algarve, n.º 512 , 13/01/1918, p. 1. 
960

 “A situação”, O Algarve, n.º 513, 20/01/1918, p. 1. 
961

 Os grandes periódicos de âmbito nacional, como o Diário de Notícias e o Século, acompanharam 

diariamente o périplo de Sidónio pelo Algarve. 
962

 “Carta de Albufeira”, Voz do Sul, n.º 67, 16/02/1918, p. 3. 
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pessoas «gradas» de Faro. No largo da estação formavam forças de cavalaria e 

infantaria da GNR e de Infantaria 4. Na Avenida da República, de cujas janelas pendiam 

«ricas colgaduras, vendo-se nelas grupos de damas nas suas melhores toiletes». 

Sidónio Pais esteve na Câmara Municipal, visitou quartéis (Escola de Marinheiros e 

Infantaria 4), foi recebido pelo Governador Civil, assistiu a uma récita no Cine Teatro 

Lethes e hospedou-se no Grande Hotel Farense, inaugurado na data da sua vista. 

Neste périplo meridional, Sidónio Pais, pronunciou algumas afirmações de 

carácter político-ideológico que espelha bem o seu projecto. Na capital algarvia, veio ao 

de cima, o discurso colonialista. Sidónio, leria um telegrama enviado pelo ministro das 

Colónias, «noticiando a vitoria das armas anglo-portuguezas em Africa, as quaes 

haviam conseguido bater os alemães, obrigando-os a retirar, sendo esta a nossa 

primeira retumbante vitoria após a declaração de guerra à Alemanha». Esta vitória 

fora possível em virtude do acordo entre os comandos das tropas portuguesas e inglesas. 

E, desfazia uma falsidade. O sidonismo era germanófilo? Nunca. O seu governo tinha 

«radicado mais ainda a amisade de Portugal pela causa do Direito e da Justiça por que 

se batem os aliados». E a prova que os compromissos estavam a ser cumpridos era que 

«depois de ter tomado conta do poder já partiram fortes contingentes para África e 

França»
963

. 

Ainda no dia 15 partiria de automóvel rumo a Olhão, Tavira
964

, Vila Real de 

Santo António, e no dia seguinte visitaria S. Brás de Alportel, Loulé, Silves
965

, Portimão 

e Lagos. No dia 17, romaria a Beja
966

. 

Em Loulé, acentuaria a «necessidade da República Nova, onde à vontade 

caibam todos os credos religiosos e políticos, realizando-se pela tolerância a 

reconciliação da família portuguesa»
967

. E nada melhor que levar à prática estes 

pressupostos. Em Portimão, na sessão solene de boas-vindas a Sidónio Pais, 

discursariam um representante dos unionistas e dois - um de Portimão, outro de Lagoa -, 

                                                 

963
 O Século, 16/02/1918.  

964
 “A viagem presidencial. Tavira recebe condignamente o Chefe do Estado e os Srs. Ministros da 

Marinha e do Comércio”, Província do Algarve, n.º 468, 17/02/1918, pp. 1 e 2. 
965

 No Salão Nobre da Câmara Municipal de Silves, Sidónio, recordaria o regimento de Infantaria 33 que 

de uma forma «tão brilhante», contribuíra para o 5 de Dezembro (Província do Algarve, n.º 471, 

03/03/1918, p. 3). 
966

 "A viagem presidencial”, O Algarve, n.º 517, 17/2/1918, p. 1 e “Dr. Sidonio Pais”, O Sul, n.º 302, 

17/02/1918, p. 1. 
967

 O Século, 17/02/1918. 
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dos «conservadores»
968

. Surgiria, porém, um «desmancha-prazeres», um guarda-fiscal, 

que lançaria um viva a Afonso Costa. Claro. Seria detido
969

. 

É evidente que esta reconciliação seria conseguida pela rejeição do domínio do 

Partido Democrático, mas, exaltando a formação de «um só partido», obviamente, o 

seu
970

. 

Em S. Bartolomeu de Messines e em Lagos, algumas passagens do seu discurso 

seriam para saudar o regimento de Infantaria 33, que tão importante papel 

desempenharia no movimento de 5 de Dezembro. 

Mas tudo isto custava rios de dinheiro. Nada melhor do que abrir uma subscrição 

para custear as despesas de recepção ao chefe e, concomitantemente, para obras de 

caridade
971

. 

Nas listas elaboradas para a subscrição pecuniária encontramos as mais 

destacadas figuras das «forças vivas» do Algarve. O maior donativo pertenceu ao 

importante industrial conserveiro, António Júdice Fialho (300$00), seguido por Maria 

Cumano (100$00), Francisco Martins Caiado & C.ª (50$00), Viegas Louro Limitada 

(50$00), Abrahão Amram (50$00), da comunidade judaica de Faro, e, mais distante, o 

comerciante Alfredo da Silva (25$00). Finalmente, um número significativo de nomes 

com quantias menores. No total 74 particulares e empresas. Numa outra lista aparecida 

a 5 de Maio contam-se 89 nomes, enquanto uma outra de 12 de Maio o seu número 

atingia os 118, liderados pela Companhia Pescarias do Algarve (100$00) e pelo 

abastado proprietário João José da Silva Ferreira Neto (100$00). 

Finalmente, na derradeira lista de 26 de Maio surgirão mais 37 nomes. Os 

católicos muito ficaram a dever a Sidónio. Por consequência, nada espantará de 

surgirem os nomes dos cónegos Lorena, Franco e Bentes e o dos padres Semedo, Veiga, 

Mascarenhas, Pinto e Rodrigues. Mas outros nomes conhecidos quiseram contribuir 

como J. C. Almeida Carrapato, José de Sousa Uva Júnior e José de Sousa Uva, 

Francisco de Martins Caiado, entre muitos outros. 

No total 219 nomes que incluíam pessoas individuais e colectivas. Arrecadaram-

se 2.031$00 e as despesas elevaram-se a uns meros 146$32. E, como os tempos estavam 

                                                 

968
 O Século, 18/02/1918.  

969
 O Século, 18/02/1918. 

970
 O Século, 17/02/1918. 

971
 Sobre toda esta questão cf. “Subscrição para a recepção ao Sr. Dr. Sidonio Paes e para obras de 

caridade”, O Algarve, n.º 526, 21/04/1918, p. 2; n.º 528, 05/05/1918, p. 2; n.º 529, 12/05/1918, p. 1 e n.º 

531, 26/051918, p. 2. 
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muito difíceis, a caridade esteve presente. Nas despesas efectuadas aquando da visita foi 

incluído um bodo no valor de mais de mil escudos
972

. 

 

 

 

VIAGEM DE SIDÓNIO PAIS AO ALGARVE 

Álbum de Fotografias 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sidónio Pais rumo ao Sul 

 

 

 

 

                                                 

972
 Aquela caridade tinha as seguintes rubricas: 

Pagamento de senhas, sacos de papel e mandatos   12$45 

Pagamento de 500 kg de arroz   195$00 

Pagamento de 100 litros de feijão   175$00 

Pagamento de 1000 esmolas a $62   620$00 

Importâncias distribuídas a 50 bexigosos    25$00 

  Total                            1002$45 (O Algarve, n.º 531, 26/05/1918, p. 1) 
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Sidónio Pais em Faro, Fevereiro de 1918 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sidónio Pais, São Brás,  Fevereiro de 1918 
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Sidónio Pais em Loulé,  Fevereiro de 1918 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sidónio Pais, em Silves, Fevereiro de 1918 
Fonte: http://www.barlavento.online.pt/index.php/noticia?id=17422 

 

 A província recebia efusivamente o novo chefe. Aquele que vinha regenerar o 

país, afastando-o das lutas partidárias, das ambições, dos antagonismos, das violências e 

da imoralidade. O que trazia de novo o garbo Sidónio? «A bandeira branca de uma paz 
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conciliadora no regimen republicano e o preceito da moralidade na governação do 

Estado», assim como a «Paz na família portugueza!»
973

. 

 E a reforçar esta ideia publicava-se uma circular dirigida aos governadores civis 

onde o Ministro do Interior lembrava que o Governo saído da revolução de Dezembro 

não se apoiava em qualquer partido político e que seria o Governo a propor os 

candidatos ao próximo acto eleitoral. Jurava ser republicano e republicana a sua 

acção
974

. 

 Ora, estas afirmações eram desmentidas pela aproximação com o Partido 

Unionista de Brito Camacho, «com o qual o governo já tem organisado as 

administrações municipaes, após a invalidade decretada sobre a escolha eleitoral dos 

representantes dos municípios»
975

. 

 Contudo, já se começavam a verificar atritos entre evolucionistas, unionista e 

Sidónio. Nas festas de recepção a este último quando visitara o Algarve, em Portimão, 

pouco se tinham evidenciado e, quando Sidónio partiu, nem um único esteve na sua 

despedida. No jantar que se celebrou no Hotel Viola, na Praia da Rocha, nenhum 

unionista dirigiu qualquer saudação, a qual esteve a cargo do «grupo... conservador»
976

. 

 A ruptura entre evolucionistas e sidonismo estava consumada desde Fevereiro de 

1918. E os ataques contra Sidónio são cada vez mais frequentes e violentos. Aqueles 

defendem estrenuamente o parlamentarismo, considerando que era necessário primeiro 

eleger os deputados, reformar a constituição e depois então eleger o presidente
977

. Para 

os evolucionistas a «República Nova» era uma «republica de contrafacção! É uma 

republica de contrabando! É uma republica falsa». Sidónio Pais era tratado como um 

tirânico e revoltante ditador, em um país avassalado pela crise económica, «com o 

sobressalto pavoroso de toda a nossa vida social, com as prisões sem motivo e sem 

fundamento, com as deportações, com a prepotencia, o arbitrio, a iniquidade calcando 

a lei, amesquinhando toda a justiça, desdenhando todo o direito, enxovalhando toda a 

                                                 

973
 “Dr. Sidonio Paes. A viagem ao Algarve”, O Algarve, n.º 518, 24/2/1918, p. 1. Quem terá agradecido a 

visita foi algum «pessoal pelo serviço extraordinario» que foi gratificado: 

Contínuo da Câmara    5$00 

Varredores e empregados da limpeza             11$00 

Mestre da Escola Industrial   2$50 

Ajudantes 2 a 1$00    2$00 

Carreiros 2 a 1$00    2$00 

Consultar Arquivo Histórico da Câmara Municipal de Lagos, Actas das Sessões da Vereação da C. M. 

L(1914-1919), ( 23), Sessão ordinária da C. M. L. em 18 de Fevereiro de 1918.   
974

 “Uma circular aos governadores civis”, O Algarve, n.º 513, 20/01/1918, p. 1. 
975

 “Extra-partidarismo”, O Algarve, n.º 514, 27/01/1918, p. 1. 
976

 O Algarve, n.º 518, 24/02/1918, p. 2. 
977

 GONÇALVES, Mário, “Presidencialismo ou Parlamentarismo? – I”, O Sul, n.º 303, 24/02/1918, p. 1. 
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convicção...»
978

. Por entre as linhas ressoam um quase apelo ao seu derrube. A lei 

eleitoral não era melhor tratada, apelidando-a de repugnante e de uma arma de coação e 

de sectarismo
979

. 

 Os democráticos, obviamente, não poupavam nas palavras para atacar Sidónio. 

O jornal daquela corrente político-partidária manifestou em diversos artigos a sua 

oposição, comparando-o a D. Miguel. Lançava-lhe o repto para que libertasse os presos 

políticos, publicasse o livro branco sobre a guerra e que tornasse público os 

escândalos
980

. São dadas à estampa várias cartas de personalidades presas e perseguidas, 

denunciava-se a proibição de jornais, designadamente os conotados com o partido 

democrático, a transferência de militares do Algarve para outras regiões do país e várias 

demissões
981

. 

 O mesmo periódico atacava a política religiosa sidonista
982

. O clima político era, 

de facto, substancialmente diferente, visto se ter realizado, em Silves, «a primeira 

procissão ... depois da implantação da Republica e certo que não será a ultima». Na 

noite, uma filarmónica que viera de outra localidade, juntamente, «com alguns padres e 

com o monarquico Antonio Magalhães» foi fazer uma manifestação em frente da casa 

do administrador do concelho
983

. 

Não escapava à pena crítica do semanário silvense a paulatina ocupação de 

cargos políticos, diplomáticos e militares por parte de monárquicos
984

. 

 

 

4. O Partido Nacional Republicano 

Indiferente às nuvens negras que se perfilhavam no seu horizonte político e 

escudado nas apoteóticas recepções recebidas durante as suas viagens pelo país, Sidónio 

para manter coeso o amplo bloco de apoio vê como solução a formação de um partido 
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 GONÇALVES, Mário, “Viva a Republica!”, O Sul, n.º 304, 10/03/1918, p. 1. 

979
 GONÇALVES, Mário, “A gazua eleitoral”, O Sul, n.º 305, 17/03/1918, p. 1. 

980
 “Miguelismo”, Voz do Sul, n.º 64, 17/01/1918, p. 1. 

981
 “Situação grave”, Voz do Sul, n.º 68, 22/2/1918, p. 1; “Uma carta do Sr. Dr. José de Castro ao Sr. 

Sidonio Pais”, Voz do Sul, n.º 68, 22/2/1918, p. 2 e “Mais violencias e perseguições”, Voz do Sul, n.º 77, 

2/5/1918, p. 1. Perseguido foi também o fiscal das cortiças Manuel Joaquim Sequeira (Voz do Sul, n.º 79, 

16/5/1918, p. 1). 
982

 Em 23 de Fevereiro de 1918, pelo decreto n.º 3.856, era modificada e revogada diversas disposições da 

Lei de Separação do Estado e da Igreja, de 20/04/1911. 
983

 “Procissões em Silves”, Voz do Sul, n.º 66, 03/02/1918, p. 1. 
984

 Voz do Sul, n.º 85, 14/07/1918, p. 1. 
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único. Em Tavira afirmará que era «necessário formar-se uma corrente que pode vir 

dos partidos para a sombra do partido nacional, cuja bandeira é a nação»
985

. 

Uma das linhas de força do seu pensamento, consubstanciado nos discursos que 

pronunciou, assentou precisamente na constituição de um regime onde conviveriam 

republicanos e monárquicos de índole conservadora, mas ultrapassando as habituais 

clivagens político-partidárias que tinham até então dilacerado a República, pela 

constituição de uma formação partidária agregando todas as «sensibilidades», 

evidentemente, por ele presidido, pairando, assim, acima de todas as correntes políticas 

existentes: o PNR
986

. 

 E era frontalmente claro: o parlamentarismo tinha falido, o presidencialismo 

seria a Ideia Nova»
987

. Sidónia acentuaria que a questão era essencialmente política e 

não económica
988

, em suma, havia a necessidade de ultrapassar o liberalismo político. 

Com a redacção da lei eleitoral
989

, onde se definia extensa matéria constitucional, 

previa-se a composição corporativa do Senado, no qual estariam representadas vinte e 

oito classes, com a agricultura a ser contemplada com o maior número (10)
990

, e o 

operariado industrial com uns míseros três representantes, oferta recusada, por várias 

razões entre elas o carácter privilegiado que era atribuído à acção sindical
991

. 

A representação agrícola no Parlamento seria saudada como «um facto saliente 

na nossa história agrária ...». Era um conjunto de personalidades consideradas 

competentes do mundo agrário. Também na «República Velha» tinham tido assento no 

Parlamento, «mas tendo uma chancela característicamente partidária, a disciplina 

forçava-os a defender ou combater, por vezes, projectos prejudiciais ou vantajosos 

para a causa nacional e faziam-no sem grande esfôrço, porque a paixão sectária lhes 

transformava a visão das coisas invertia a crítica natural e lógica»
992

. 

A nova estrutura do Estado, conduzia à desvalorização dos partidos políticos, 

quer dos herdados da «República Velha», quer do partido fundado por Sidónio, «para 

                                                 

985
 Cit. in TELO, António José, O Sidonismo e o Movimento Operário Português. Luta de Classes em 

Portugal, 1917-1919, p. 152. 
986

 TELO, António José, O Sidonismo e o Movimento Operário Português. Luta de Classes em Portugal, 

1917-1919, p. 156. 
987

 Um Ano de Ditadura. Discursos e Alocuções de Sidónio Paes, p. 50. 
988

 Um Ano de Ditadura. Discursos e Alocuções de Sidónio Paes, p. 52. 
989

 Decreto n.º 3.997, de 30 de Março de 1918. 
990

 DUARTE, Teóphilo, Sidónio Pais e o seu Consulado, pp. 196 e 197. 
991

 “A União Operária Nacional e a representação operária no Senado”, A Sementeira, Maio de 1918, cit. 

in ROCHA, Francisco Canais e LABAREDAS, M. R. Os Trabalhadores Rurais..., pp. 143146. 
992

 MELLO E MATTOS, Júlio, “A representação agrícola no Parlamento”, Boletim da Associação 

Central da Agricultura Portuguesa, n.º 7, vol. XX, Julho 1918, pp. 209-212.  
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se fixar na fórmula definitiva de um regime autoritário e corporativo», ou seja, «num 

regime ditatorial cesarista, consular, mas diferente dos seus antepassados históricos, 

por ter por base um apoio popular, cujo veredictum se fazia sentir periòdicamente, em 

manifestações colossais»
993

. 

O Algarve não se atrasaria na formação do futuro partido Nacional Republicano, 

tendo, em 13 de Fevereiro de 1918, sido distribuído pela cidade de Faro, um manifesto 

em que se apelava para a constituição de uma «força politica sem exclusivismos de 

facção», nela podendo livremente pertencer «todos os cidadãos» que concordassem 

com os princípios programáticos expostos, qualquer que fosse o campo politico que 

militassem
994

. 

 Sendo Sidónio o árbitro, era essencial propagandear a sua imagem, através de 

uma iconografia desdobrada em desfiles militares, medidas legislativas favoráveis à 

média e pequena burguesia, inúmeras visitas a pobres, a órfãos, às cozinhas económicas 

e aos atingidos pela pneumónica. 

 

 

5. As eleições de Abril de 1918: a consolidação 

da «República Nova» 

 A intenção de Sidónio Pais de ser eleito presidente por sufrágio universal 

masculino
995

 directo mais iria afastar os unionistas
996

. No Algarve não se fez esperar por 

esta dissensão, visto que em finais de Março de 1918, o Governador Civil, resolveu 

dissolver a comissão administrativa de Tavira, precisamente de cor unionista, por não 

ter manifestado inequívoca apoio ao governo
997

. Dias antes, a 15 de Março, a comissão 

da junta de freguesia de Porches pedia a demissão por «não concordar com a actual 

                                                 

993
 DUARTE, Teóphilo, Sidónio Pais e o seu Consulado, p. 200. 

994
 O Algarve, n.º 517, 17/02/1918, pp. 1-2 e n.º 520, 10/3/1918, p. 1. Consultar Anexo Documental. 

995
 Estabelecido pelo decreto n.º 3.907, de 11/3/1918. 

996
 “O Dr. Sidónio Paes e os partidos políticos”, O Algarve, n.º 521, 17/03/1918, p. 1. Em princípios de 

Março de 1918, os unionistas retiram-se do governo. A lei eleitoral seria publicada em 28 de Março. 

Afirmava-se ainda que seriam colocados em liberdade todos os presos que estivessem detidos há mais de 

oito dias sem culpa formada, seria garantida o direito de voto a todos os cidadãos, todos os partidos 

políticos seriam autorizados a concorrer e todos os jornais poderiam publicar-se (ADF. Inventário do 

Governo Civil, Livro de Registo da Correspondência Recebida pelo Governo Civil, 1914-1919 (385), 

«Telegrama do Chefe de Gabinete do Ministro do Interior», 28/3/1918). 
997

 ADF. Inventário do Governo Civil, Livros Copiadores de Telegramas do Governo Civil, 1918 (191A), 

«Telegrama ao Chefe de Gabinete do Ministério do Interior, Lisboa», de 29 de Março de 1918. 



Capítulo VI – Sidónio Pais e o Algarve 

 

286 

 

situação política»
998

, assim como, a 21 do referido mês pediam a exoneração os vogais 

unionistas da comissão administrativa de Olhão e, por solidariedade o seu presidente e 

os demais vogais
999

. 

 Esta dissensão entre Sidónio e os unionistas deu aso à habitual veia poética do 

«Dr. Mostarda»: 

Afinal que trapalhada 

O Sidónio esta fazendo: 

O Camacho não dá nada, 

Promete luta aturada 

Mas o doutor vai vivendo! 

Auctoridades fumosas 

Já pediram a demissão,  

Com moções espaventosas: 

Outras menos receiosas 

Fazem união sagrada. 

O chefe, assás encravado, 

Os outros manda sair, 

Mas é bastante intrujado: 

Poucos sabem co agrado 

A Deus e ao Diabo servir! 

E assim se vão entretendo 

Co‟o Sidonio em doce paz. 

O Camacho, percebendo 

Este desaire tremendo, 

Zanga-se ... mas nada faz! ...
1000

  

 

 Para alguns sectores das forças políticas algarvias tudo era límpido: presidente 

apenas um, Sidónio Pais, visto que concretizava a «aspiração do paiz» ao sossego, à 
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ordem e ao trabalho
1001

, embora não deixando de criticar a abstenção às eleições 

presidenciais dos partidos republicanos
1002

. 

 Também foram crescendo as rivalidades e até os ataques pessoais entre os 

evolucionistas e os apoiantes de Sidónio, particularmente no caso de Silves. O 

articulista que apenas assinava com «C», criticava num artigo do correspondente do 

jornal Lucta de 4 de Abril, no qual se atacava violentamente a comissão administrativa 

de Silves
1003

. De facto, democráticos, unionistas, evolucionistas e povo operário daquela 

localidade por uma vez encontravam-se no mesmo lado da barricada. Rejeitavam para 

administrador do concelho, o monárquico João Medeiros
1004

. 

 Em Abril de 1918, um grupo de democráticos de Albufeira seguiram para Silves 

e Boliqueime, para se reunirem a outros congéneres e, assim, prepararem «disturbios em 

toda a província», visto que desejavam despoletar uma «revolta antes das eleições»
1005

. 

 A ordem pública estava constantemente ameaçada pelos opositores a Sidónio. O 

reduzido número de polícias que existiam estavam prontos a actuar, mas com grande 

dificuldade, visto que havia muitos doentes (9), em consequência de «depauperamento 

fisico devido carestia de vida não chegando seus vencimentos». O Governador Civil 

pedia autorização para distribuir algum dinheiro que tinha proveniente de oito vagas de 

militares
1006

. 

 O contexto em que decorreria o processo eleitoral seria dramático. A 9 de Abril 

de 1918, o exército português seria aniquilado na «mãe» de todas as suas derrotas na 

batalha de La Lys pelas forças alemãs. Os lares choravam a morte dos seus entes 

queridos. A valentia, a resistência, o sacrifício dos seus soldados não impediu que o luto 

invadisse «muito lar e mais luto, o desequilibrio e graves transtornos que dentro de 

cada família faz o chefe, o filho, o irmão, qualquer desses entes validos que são sempre 

uma garantia, uma esperança, uma base de valimento no concerto social»
1007

. 

 Os católicos apoiavam na sua grande maioria Sidónio Pais. Na preparação das 

eleições presidenciais por todo o país constituíram-se centros católicos, designadamente 
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no Algarve
1008

. Para esta província, o Centro Católico, designou a candidatura para a 

Câmara dos Deputados, pelo círculo de Silves, o Conde de Silves, e, para o Senado, 

Domingos Pinto Coelho. Este último eleito, em um processo pouco transparente e que 

avivou ainda mais o contencioso entre católicos e monárquicos
1009

. 

 No respeitante à representação corporativa, as Escolas de Belas Artes, no âmbito 

das Artes e Ciências, foram eleitos três senadores, designadamente, o escritor 

lacobrigense Júlio Dantas
1010

. 

 De facto, interroguemo-nos como se elaborariam as listas de candidatos do 

Partido Nacional Republicano. Muito pouco conhecemos. Dos poucos testemunhos 

deixados para a posteridade temos uma carta do irmão de Sidónio Pais, António da 

Silva Pais, oficial da Armada, candidato a senador precisamente pela província: «Todos 

os meus me acompanham com a mais viva satisfação nestas felicitações, fazendo nós os 

mais ardentes votos para que tenhas as maiores felicidades no desempenho do alto 

cargo que a nação te conferiu. Escrevi ha dias ao Alberto em resposta a uma carta em 

que ele me dava a noticia de teres incluído o meu nome numa lista de candidatos a 

senadores. Pelas notícias das eleições que os jornaes trazem já vi que o facto é 

consumado e que efectivamente fui eleito pelo Algarve que eu muito pouco conheço e 

onde quasi ninguem me conhece. Mas o que não tem remédio remediado está e eu 

partirei daqui quando entenderes que é necessário partir, mas se os cargos de senador 

e de comandante dum caça-minas são incompativeis terei de ser exonerado antes»
1011

.

 Não conhecemos em pormenor como terá decorrido o acto eleitoral na província. 

No concelho de Loulé, mais precisamente na freguesia de Alte, assim que o presidente 

da assembleia penetrou na sala onde devia realizar-se a eleição, «grande multidão de 

povo prorompeu [sic] sempre que se pretendia iniciar os trabalhos não havendo quem 

se prestasse a fazer parte da mesa»
1012

.  

 Entraria na liça, o bispo do Algarve, António Barbosa Leão, que seguindo as 

orientações da Santa Sé no respeito às instituições vigentes
1013

, criticaria duramente os 

monárquicos, acentuando que sabia «muito bem o que se pretende. Pretende-se evitar 
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que a Egreja se organise independentemente da acção dos partidos políticos, pretende-

se enfeudaul-a ao partido monárquico, principalmente por dois motivos: primeiro por a 

ter como auxiliar e cúmplice no combate á Republica, que assim mais facilmente a 

poderão vencer; segundo para no caso da monarquia ser restaurada, a encontrar 

escrava, embora lhe substituam a estamenha que purificada pela seda que 

corrompe»
1014

. 

Nos dias que antecederam as eleições presidenciais, para deputados e para 

senadores, foi trocada ampla correspondência entre o Governador Civil e os 

administradores dos concelhos para que todo o acto pudesse decorrer sem incidentes e, 

obviamente, a favor do candidato único. 

 Na província, o número de eleitores inscritos era de 13.691
1015

. Aos amigos da 

situação eram concedidos lugares elegíveis, tudo se fazendo para que os opositores 

fossem completamente derrotados. Dizia o chefe do distrito, Godofredo Barreira, 

dirigindo-se ao Ministro do Interior, a informá-lo que em Castro Marim não se tinham 

realizado eleições por não ter havido número legal de eleitores, que as suas indicações 

«tinham em vista evitar que deputados minoria tivessem maioria»
1016

. Também em 

Silves as eleições não se tinham realizado, em consequência de se ter estabelecido um 

«terror eleitoral», por parte de um «grupo não inferior a 50 homens capitaneados por 

Dr. Mealha advogado e escrivães direito Ramires e Lança, e chefe de secretaria da 

Camara, suspenso, impediram por meio de tumulto, vozearia e ameaças, acto eleitoral 

assembleia Silves, impedindo até formação de meza, não deixando entrar edificio aos 
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respectivos membros meza». Os referidos opositores ao sidonismo formaram mesa para 

lavrar a acta da não eleição «com fundamento de falta de não comparecencia de vogaes 

em numero a constituir assembleia»
1017

.  

 Nas actas de algumas freguesias do Algarve ficaram registados algumas 

irregularidades para a eleição de senadores. Em Estoi, Marcelino António Maria Franco, 

mandatário do candidato católico Domingos Pinto Coelho, protestou por não se ter 

cumprido «o envio da terceira cópia da acta para o Presidente da Câmara Municipal 

do respectivo concelho segundo o disposto no § 3.º do artigo 77 do decreto eleitoral, 

além de que a própria acta foi completamente viciada por conter rasuras sem ressalvas 

e estar com letra e tinta diferentes na parte relativa às votações de cada um dos 

candidatos». Na assembleia da Comissão Provincial de Apuramento «apareceram 

maços contendo actas e documentos mal lacrados e abertos ou sem rubricas; alguns 

desses documentos chegaram à posse da dita Comissão pela mão de polícias, que as 

trouxeram das Repartições do Governo Civil de Faro». A acta da Assembleia da Luz, 

no concelho de Tavira, «foi lavrada posteriormente ao acto eleitoral e reduzida a 

votação do reclamante em quatrocentos e dois votos; e apurou-se a votação do 

candidato Eduardo dos Santos, quando tal não devia fazer-se por ele ser juiz do 

Tribunal da Relação de Lisboa que abarcava a província eleitoral do Algarve. 

Ponderando sobre os argumentos expedidos, a Comissão de Verificação de Poderes, de 

cinco membros, reunida em 16 de Julho, considerou-os juridicamente improcedentes, 

validando a eleição»
1018

. 

Embora o Governador Civil dissesse que havia completa tranquilidade no dia 

das eleições, já vimos que a tranquilidade foi perturbada e, a votação em geral «não foi 

animada como esperava devido terror pelos boatos»
1019

. 

 Continuando a dissecar o andamento do acto eleitoral realizado, o Governador 

Civil, lamentava que o clero tivesse sido «pouco leal», afirmava que o candidato Pinto 

Coelho tinha tido «grande votação, auxiliado monarchicos», e que os deputados da 

minoria também tinham tido importantes votações. A falta de afluência às urnas teria 

sido consequências de «boatos alarmantes que democraticos espalharam e á ultima 
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hora convencer povos de que eleição tinha sido adiada»
1020

. De facto, as eleições, a 

acreditar nos opositores a Sidónio, tinha-se caracterizado por diversas «chapeladas» 

(Porches, Vila do Bispo e no concelho de Tavira
1021

), perseguições
1022

, escassa votação 

nos monárquicos, a não constituição de mesas (Silves, Messines), e forte percentagem 

de abstenção
1023

 (Quadro n.º 85). 

Quadro n.º 85 

Eleições de 28 de Abril de 1918 no Algarve 

INSTITUIÇÕES DO 

ESTADO 

NOME N.º de 

VOTOS 

PRESIDENTE DA 

REPÚBLICA 

Sidónio Pais 13.763 

SENADO 

 

João José da Silva Fernandes Neto, juiz 

João da Costa Mealha, coronel do Exército 

Adriano Xavier Cordeiro, advogado (monárquico) 

António da Silva Pais, oficial da Armada 

Domingos Pinto Coelho (Centro Católico) 

10.689 

10.110 

6.641 

7.606 

7.549 

CÂMARA DOS 

DEPUTADOS 

Círculo n.º 38 (Faro) 

 

 

 

Círculo n.º 39 (Silves) 

 

 

João Lúcio Pousão Pereira (monárquico)
1024

 

Alfredo Marques Teixeira de Azevedo 

Jerónimo Couto Rosado 

 

Fidelino de Sousa Figueiredo, professor 

José Augusto de Melo Vieira, oficial do Exército 

Francisco de Bivar Weinholtz (monárquico) 

 

 

4.401 

5.867 

3.288 

 

4.401 

4.834 

4.094 
Fontes: DCD, Sessão de 19 de Julho de 1918; ADF. Inventário do Governo Civil, Livros Copiadores de 

Telegramas do Governo Civil, 1913-1921 (299A), «Telegrama ao Secretario Presidente Republica, Lisboa», 

de 1 de Maio de 1918;  «Telegrama ao Secretario Presidente Republica, Lisboa», de 10 de Junho de 1918
1025

; 

Diário do Governo, II Série, n.º 170, 23/7/1918 e “Movimento eleitoral”, O Algarve, n.º 527, 28/04/1918. 

 

 Até à data não foi ainda realizada qualquer análise exaustiva no Arquivo-              

-Histórico Parlamentar da Assembleia da República respeitante ao acto eleitoral de 28 

de Abril de 1918. Contudo, apesar do discurso triunfalista dos periódicos afectos ao 

sidonismo e das discrepâncias de dados, parece não restar dúvidas da grande abstenção 

que aquelas eleições alcançaram. Em um universo de 800.000 recenseados, «a 
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abstenção pode ter rondado, em relação à Câmara dos Deputados, os 61,18% com 

38,83% de votantes; e em relação ao Senado houve apenas 33,3% de votantes e 66,7% 

de abstenções»
1026

. 

 Com a eleição em sufrágio universal, em 28 de Abril de 1918, e com uma 

votação que excedeu as eleições anteriores, a via presidencialista triunfara, consagrando 

a «ditadura»
1027

, aproveitando o boicote dos Partidos Unionista e Evolucionista - o 

Democrático
1028

 havia muito que se encontrava proscrito. Fora «visível e palpável que 

toda a votação esmagadora que viera legalizar perante o País e perante o estrangeiro a 

situação política do Chefe do Estado e do seu Governo - … - era retintamente 

monárquica. Os monárquicos deram ao sidonismo a carne da maioria e ficaram para si 

com o osso da minoria»
1029

. 

 As eleições presidenciais deram o resultado esperado: o triunfo esmagador de 

Sidónio
1030

. Com o Presidencialismo instalado na cadeira do poder, desaparecem os 

Ministérios para surgirem as Secretarias de Estado. Machado Santos continuava, mas 

agora subalternizado com a nova Secretaria das Subsistências e Transportes
1031

. 

 Os monárquicos do país, em geral, e os do Algarve, em particular, não 

regateavam aplausos e apoio a Sidónio, visto que o país precisava de ordem e boa 

administração
1032

. A Liga Patriótica do Sul, em telegrama de Maio de 1918, saudava e 

felicitava a proclamação de Sidónio como chefe de Estado
1033

. 

Paulatinamente, o bloco social de apoio foi-se desagregando, apenas restando os 

grandes proprietários e os monárquicos
1034

. Mesmo entre estes, designadamente, os 

sectores mais radicais, se iam afastando do «Presidente-Rei», pretendendo restaurar a 
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monarquia por via revolucionária
1035

.  O Partido Nacional Republicano, dilacerado por 

divisões internas foi sendo secundarizado, sobressaindo apenas o «carisma»
1036

 do 

chefe, tornando-se o único factor de unidade nas hostes em desagregação. O movimento 

operário cedo - Fevereiro de 1918 -, se desenganou das promessas sidonistas e, a estes, 

apenas lhes restou o apoio das forças mais conservadoras, designadamente os 

monárquicos e católicos. A rede monárquica estenderia os seus tentáculos à 

administração, aos comandos militares, aos governos civis, aos administradores de 

concelho, comissários e inspectores de Polícia, membros das comissões dos distritos, 

municípios e paróquias
1037

. 

 Derrotados pela via eleitoral, apenas restava aos partidos republicanos 

tradicionais a via conspirativa e revolucionária. Nas hostes republicanas crescia o ódio e 

esperava-se o momento da vingança contra a «politica sombria e sinistra» de Sidónio. 

E, de uma forma premonitória afirmava-se que «tambem nunca se viu que não houvesse 

tirano que não rolasse no cadafalso ou não vergasse a tiro»
1038

. 

 À semelhança de outros congéneres algarvios, o evolucionista Província do 

Algarve, começava a vislumbrar, em Julho de 1918, a infiltração monárquica por todos 

os poros da administração
1039

. 

 Para o projecto sidonista ainda não tinha chegado a etapa histórica para se 

afirmar. Nele esteve ausente um projecto coerente que fosse aceite pelas várias 

correntes da direita portuguesa. O regime instituído a 5 de Dezembro foi dilacerado por 

uma problemática central a questão do regime. As direitas portuguesas ainda não tinha 

encontrado um projecto doutrinário que nele se revissem, nem o «chefe» capaz de 

dirimir os conflitos e de conduzir aqueles grupos sociais a um compromisso estável para 

poderem governar e, assim, enterrar o liberalismo. 

O sidonismo teve na província uma numerosa base de apoio, constituída por 

proprietários fundiários, industriais e comerciantes, frequentemente coexistindo no 

mesmo indivíduo aqueles estatutos sociais, alguns restos da antiga nobreza que 

                                                 

1035
 SANTOS, Miguel Dias, Os Monárquicos e a República Nova, pp. 68-72, 73-79, 84-92 e 121-126. 

1036
 TELO, António José, O Sidonismo e o Movimento Operário Português. Luta de Classes em Portugal, 

1917-1919, p. 190. 
1037

 ALMEIDA, João Ferreira, PAIS, José Machado e CABRAL, Manuel Villaverde, “Materiais para a 

história do advento do fascismo em Portugal”, Análise Social, vol. XV (58), 2.º, 1979, p. 411. 
1038

 “Até Onde?”, O Sul, n.º 323, 14/7/1918, p. 1. Sidónio seria alvo de vários atentados, designadamente 

do falhado em 6 de Dezembro de 1918 por Júlio Baptista, marinheiro de 19 anos, «filho dum mercieiro 

democrático, dono da Despensa do Povo, da Rua dos Fanqueiros» (MARTINS, Rocha, Memorias Sobre 

Sidonio Paes, p. 273 e ss). 
1039

 “O direito da força”, Província do Algarve, n.º 491, 21/07/1918, p. 1, reproduz um artigo da 

República. 
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persistia, mais em títulos, do que em real poder económico e político, profundamente 

católicas e conservadoras. 

 

 

6. O modelo económico-social do Sidonismo 

6.1. O apoio à agricultura 

 Como vimos, anteriormente, uma larga fatia da sua base social de apoio 

encontrava-se entre os agricultores, designadamente, os grandes proprietários 

alentejanos. No pensamento de Sidónio o futuro do país, assentaria neste sector 

económico
1040

. Reunida em 27 de Dezembro de 1918, a Associação Central da 

Agricultura Portuguesa, aprovaria um voto de confiança ao governo de Sidónio Pais
1041

. 

 Ora, a sua acção em prol da grande agricultura começaria com a criação do 

Ministério da Agricultura
1042

, em Março de 1918, saudada pelos sectores agrários, à 

frente do qual colocaria o latifundiário alentejano Eduardo Fernandes de Oliveira e 

pertencente à Direcção daquela Associação
1043

.  

A protecção ao sector agrário consubstanciou-se em medidas que recaíram sobre 

adubos químicos: desde 1914 (97.851 toneladas), até 1918 (27.489), diminui 

substancialmente a importação deste factor de produção, conduzindo à baixa de 

produtividade no sector agrícola
1044

. Mas, ao contrário, do que seria previsível, o país 

exportava o referido produto, visto que o seu preço elevado, tornava-o proibitivo para a 

agricultura portuguesa. O Ministério da Agricultura iria colocar um travão à sua 

exportação
1045

; uma outra medida de alcance para a agricultura foi o aumento 

substancial do crédito agrícola
1046

, assim como a concessão de prémios, subsídios e 

incentivos ao aumento da produção de cereais e de culturas
1047

. 

                                                 

1040
 Um Ano de Ditadura ..., p. 65 e DUARTE, T., Sidonio Pais e o seu Consulado, pp. 185 e 218. 

1041
 BACAP, n.º 1, vol. XX, Janeiro 1918, pp. 1-4. 

1042
 Decreto n.º 3.902, de 9/3/1918 e 3.935, de 18/3/1918. 

1043
 BACAP, n.º 3, vol. XX, Março 1918, pp. 81-83 e n.º 4, Abril 1918, pp. 115-119 e DUARTE, T., 

Sidonio Pais e o seu Consulado, p. 218.. 
1044

 VALENTE, V. P., “Estudos sobre Sidónio Pais: a agricultura e proletariado agrícola; indústria e 

sindicatos; comércio externo”, Estudos Sobre a Crise Nacional, Imprensa Nacional – Casa da Moeda, 

Lisboa, 1980, p. 244 e TELO, A. J., O Sidonismo e o Movimento Operário Português. Luta de Classes em 

Portugal, 1917-1919, p. 169. 
1045

 VALENTE, V. P., “Estudos sobre Sidónio Pais: a agricultura e proletariado agrícola; indústria e 

sindicatos; comércio externo”, Estudos Sobre a Crise Nacional, p. 245 e TELO, A. J., O Sidonismo e o 

Movimento Operário Português. Luta de Classes em Portugal, 1917-1919, p. 169. 
1046

 Decreto n.º 4.022, de 29/3/1918 e n.º 4.396, 25/5/1918. 
1047

 Decretos n.º 4.835 e 4.836, de 23/9/1918. 
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Contudo, a medida com maior impacto seria o aumento de todos os preços dos 

produtos agrícolas, designadamente do trigo
1048

. As «forças vivas» lacobrigenses 

manifestaram-se contra o decreto n.º 3.966, que fixava o preço do trigo em $19,7, 

considerando-o ainda baixo. Na sessão extraordinária da Câmara Municipal de Lagos 

aquele preço era contestado, visto que na região o trigo pesava, em média, oitenta quilos 

por hectolitro, «escassamente cobrindo, ... as despezas de elaboração da cultura de 

forma alguma», deixando ao «proprietario a necessaria margem de ganho». Para 

corroborar aquela afirmação, o documento expunha detalhadamente as despesas da 

cultura do trigo para a região: uma sementeira de 30 litros, em uma geira de terra, a 

preços de então. A conclusão era óbvia: para a zona de Lagos e nas «actuaes 

circunstancias que se atravessam o preço legislado não remunera de forma alguma o 

proprietario, e é conseguintemente uma impulsão legal para a diminuição progressiva 

das sementeiras de trigo»
1049

. 

De qualquer forma, o preço dos cereais aumentou, reflectindo-se em duas 

consequências: a) o crescimento da produção de cereais, evidenciando que os grandes 

beneficiários foram os grandes proprietários alentejanos, embora se tenha verificado 

uma diminuição na produção de outros géneros agrícolas. Esta quebra esteve 

relacionada com as condições climáticas, com a substituição das culturas tradicionais 

por cereais e pelo crescimento da pecuária
1050

, exigindo menos mão-de-obra e 

favorecida pela subida do preço da carne. Em relação ao Algarve, desde 1916 que a 

produção agrícola vinha crescendo, com excepção do azeite que diminuiu 

significativamente de 1917 para 1918. Em 1919, registar-se-ia uma quebra importante 

em todos os produtos; b) a segunda consequência daquele aumento seria o agravamento 

das condições de vida da generalidade das populações e uma diminuição dos salários 

reais
1051

. 

                                                 

1048
 Decreto n.º 3.966, de 23/3/1918. Afirmava este decreto que a «fixação dum preço remunerador para 

os cereais que o país produza é a única forma prática de animar a lavoura a intensificar a cultura 

cerealífera». 
1049

 AHCML. Actas das Sessões de Vereação da Câmara Municipal de Lagos, 1918-1919 (23), «Sessão 

Extraordinária da Comissão Administrativa da Câmara Municipal de Lagos», em 7 de Junho de 1918. 
1050

 TELO, A. J., O Sidonismo e o Movimento Operário Português. Luta de Classes em Portugal, 1917-

1919, p. 173. 
1051

 “O Operariado Português – Inquérito às Condições da sua Vida Económica e Moral desde 1916 até 

1920”, Boletim de Previdência Social, n.º 14, Parte 1, Julho a Dezembro 1923; VALENTE, V. P., 

“Estudos sobre Sidónio Pais: a agricultura e proletariado agrícola; indústria e sindicatos; comércio 

externo”, Estudos Sobre a Crise Nacional, pp. 279-281; MEDEIROS, F., A Sociedade e a Economia ..., 

pp. 133-137 e TELO, A. J., O Sidonismo e o Movimento Operário Português. Luta de Classes em 

Portugal, 1917-1919, p. 172. 
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 No essencial, a política económica da «República Nova», beneficiará os sectores 

ligados ao mundo rural. O movimento operário que já tinha cortado as poucas amarras 

que o tinham conjunturalmente prendido ao sidonismo, lançar-se-á em amplos 

movimentos reivindicativos a que responderá cada vez com mais violência a sua 

máquina repressiva (Exército, Censura
1052

, Polícia Preventiva
1053

 e Polícia de Segurança 

e grupos civis armados)
1054

. 

 

 

6.2. Medidas de apoio à indústria 

       e ao comércio 

 Também nestes dois sectores, Sidónio implementou algumas medidas em prol 

do seu desenvolvimento, sendo de sublinhar alguns apoios à indústria de cortiça
1055

, 

sector que atravessou sérias dificuldades pela falta de transportes. 

                                                 

1052
 Em Maio de 1918, a Comissão de Censura de Faro era composta pelo general da reserva Carlos Ney 

Ferreira, coronel da reserva Francisco Augusto Costa Martins e tenente-coronel de infantaria do Estado-

Maior Joaquim Mendes Cabeçadas (ADF. Inventário do Governo Civil, Livro Copiador de 

Correspondência do Governo Civil, 1918-1924 (312A), «Ofício», n.º 131, 28/06/1918). 
1053

 Dois agentes desta polícia, Alfredo de Araújo e José Coelho Guerra estiveram, em Lagos, em Abril de 

1918, as quais foram abonados 20$00 para despesas com transporte e alimentação (ADF. Inventário do 

Governo Civil, Livro Copiador de Correspondência do Governo Civil, 1918-1919 (347), «Ofício», n.º 

346, 31/07/1918). O Governo de Sidónio Pais procurou, desde o início, reorganizar os serviços de polícia. 

Assim, pelo Decreto n.º 3.673, de 20/12/1917, designou-se pessoal específico para a Polícia Preventiva 

(determinando-se, no entanto, que esta continuaria dependente da Polícia de Investigação).  

Pouco tempo depois, pelo Decreto n.º 3.940, de 16/03/1918, atribuiu-se autonomia à Polícia Preventiva, 

cuja direcção foi confiada a Sollari Alegro. O Decreto n.º 4.058, de 5/04/1918, regulamentou o novo 

organismo, conferindo-lhe a possibilidade de «prender ou deter suspeitos ou implicados em crimes 

políticos ou sociais». Esta reforma parcelar seria complementada por uma reorganização global dos 

serviços policiais - onde se incluíam a Polícia Preventiva e a Polícia de Investigação Criminal -, através 

do Decreto n.º 4.166, de 27/04/1918.  

O Decreto nº 4.166, de 27 de Abril de 1918, Sidónio Pais criou uma Direcção Geral da Segurança 

Pública , a funcionar no Ministério do Interior e com as seguintes repartições: Repartição do Expediente; 

Repartição da Polícia de Segurança; Repartição da Polícia de Investigação; Repartição da Polícia 

Administrativa; Repartição da Polícia Preventiva ; Repartição da Polícia de Emigração e Repartição da 

Polícia Municipal. 

A Polícia Preventiva tinha jurisdição em todo o continente da República e era chefiada por um director, 

contando com um quadro de 20 agentes, 1 secretário, 4 amanuenses e 1 chefe. Poderiam ainda ser 

contratados agentes auxiliares «de todos os sexos e de todas as classes sociais», constando de um registo 

secreto e apenas com atribuições de vigilância e de informação.  

A Polícia Preventiva tinha diversas competências. Destacam-se: a vigilância e prevenção contra a 

tentativa de crimes políticos ou sociais; a investigação de «crimes políticos ou sociais»; a prisão ou 

detenção de suspeitos de «crimes políticos ou sociais» e a organização de um cadastro de todas as 

«agremiações políticas e sociais» e seus membros (Fonte: http://www.sis.pt/) 
1054

 TELO, António, O Sidonismo e o Movimento Operário Português. Luta de Classes em Portugal, 

1917-1919, pp. 183-188. 
1055

 Decreto n.º 4.745, de 20/08/1918, concedendo às indústrias de cortiça – que existissem ou que se 

viessem a constituir – um conjunto de vantagens e de garantias. 
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 Também beneficiadas com as medidas decretadas pelo dezembrismo foram os 

sectores ligados à moagem, à indústria do ferro e à hidráulica agrícola
1056

. 

 Ainda no âmbito destes sectores foram tomadas outras medidas que iam ao 

encontro de sectores sociais da base de apoio do sidonismo. Contudo, houve duas 

medidas que criaram em sectores da burguesia industrial e comercial enorme 

descontentamento. A primeira foi o decreto que tributava os lucros excepcionais 

provenientes da guerra
1057

. Contra ele ergueram-se vivos protestos pelo que jamais seria 

efectivado
1058

. No Algarve houve, porém, quem defendesse a medida, embora 

adiantando que os «exploradores do povo», tentaram evitar a sua execução
1059

. 

A outra medida que indispôs os especuladores foi a campanha de fiscalização 

protagonizada pelo fogoso alferes Jorge Augusto Botelho Moniz
1060

, inspector do corpo 

de fiscalização da Secretaria de Estado das Subsistências e Transportes, em Julho de 

1918, com a compreensão da UON, mas que rapidamente seria colocada no bom 

caminho: fiscalização sim, mas moderadamente, e com escassos resultados
1061

. 

 Contudo, a política sidonista para estes sectores não trará alterações substanciais 

à economia nacional, continuando a realizar-se os grandes negócios à sombra da guerra, 

enquanto a especulação, o açambarcamento e o mercado negro campeiam. As 

subsistências continuarão a escassear e os protestos, manifestações e revoltas tenderão a 

subir de tom. 

 

 

 

 

                                                 

1056
 SILVA, Armando Barreiros Malheiro da, Sidónio e Sidonismo. História de Um Caso Político, vol. 2, 

Imprensa da Universidade de Coimbra, Coimbra, 2006, p. 121. 
1057

 Decreto n.º 4.841, de 26/9/1918. Em 26 de Julho de 1918, o decreto n.º 4.699, que aumentava a 

contribuição industrial, era claro ao afirmar que em virtude da guerra tinham «aumentado 

consideravelmente os proventos auferidos por entidades e indivíduos que se dedicam a certos ramos da 

actividade comercial e industrial». 
1058

 TELO, A. J., O Sidonismo e o Movimento Operário Português. Luta de Classes em Portugal, 1917-

1919, p. 176. 
1059

 ALVARES, José Filipe, “Miopia”, O Algarve, n.º 552, 20/10/1918, p. 1. 
1060

 Diário do Governo, II Série, n.º 156, 5/7/1918. Em 11 de Outubro seria nomeado director-geral das 

subsistências (Diário do Governo, II Série, n.º 239, 12/11/1918), cargo que exerceu até 28 de Dezembro 

de 1918. Sobre a acção de Botelho Moniz consultar entre outros “A obra do Governo. Contra os 

açambarcadores”, A Situação, n.º 92, 18/7/1918, p. 1, onde se apresenta uma extensa lista de comerciantes 

prevaricadores, e “Contra os açambarcadores”, A Situação, n.º 94, 20/7/1918, p. 1. Consultar ainda o 

artigo “Os açambarcadores”, O Algarve, n.º 541, 04/08/1918, p. 1, no qual se defende a acção 

implementada por Botelho Moniz em Lisboa, Porto e Braga e outras localidades. 
1061

 DUARTE, T., Sidónios Pais e o seu Consulado, pp. 224-225 e TELO, A. J., O Sidonismo e o 

Movimento Operário Português. Luta de Classes em Portugal, 1917-1919, p. 177. 
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7. A intervenção do estado durante 

    o Sidonismo 

 O aumento das dificuldades de aprovisionamento do abastecimento conduzirá o 

sidonismo a manter e a alargar mesmo o intervencionismo a praticamente todas as 

esferas do comércio e da distribuição. 

 Assim: a) estendeu a obrigatoriedade do manifesto ao gado das espécies 

comestíveis existentes nos concelhos limítrofes da fronteira
1062

; b) estabeleceu a 

obrigatoriedade da venda de géneros que fossem considerados excedentes face ao 

consumo público, individual ou familiar. A pena máxima era a deportação para as 

colónias
1063

; c) alargou o regime do manifesto à gasolina, superior a 10 litros
1064

, ao 

azeite
1065

 e, como vimos, ao figo; d) caso fosse necessário aquele regime atingira os 

animais de criação, géneros e artigos considerados indispensáveis à economia, 

manifestos que tinha de ser entregues ao regedor que constituiria uma comissão com os 

professores oficiais de ambos os sexos ou de pessoa ou pessoas idóneas residentes na 

freguesia
1066

. 

 

 

7.1. A evolução dos organismos das 

      subsistências durante o Sidonismo 

 Ao próprio nível do aparelho de Estado ocorreram profundas e constantes 

alterações nos organismos dos quais dependiam as subsistências, como evidencia o 

quadro (Quadro n.º 86). 

  A Direcção dos Serviços de Subsistência Pública
1067

, dependente do Ministério 

do Trabalho, tinha como uma das suas funções mais destacadas o aprovisionamento do 

país em matérias-primas e géneros de primeira necessidade. Estabelecia que «na sede de 

cada distrito haverá uma comissão de subsistências» à qual caberia organizar 

comissões concelhias e mesmo de freguesias. 

 

 

                                                 

1062
 Decreto n.º 3.938, de 16/03/1918. 

1063
 Decreto n.º 4.506, de 29/06/1918. 

1064
 Portaria n.º 1.433, 04/08/1918. 

1065
 Decreto n.º 4.636 de 13/07/1918. 

1066
 Decreto n.º 4.763, de 31/08/1918. 

1067
 Decreto n.º 3.810, de 05/02/1918. 
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Quadro n.º 86 

Estrutura Organizativa das Subsistências durante o Sidonismo  

ORGANISMO CRIADO EXTINTO MINISTRO OU 

RESPONSÁVEL 
Direcção dos Serviços de 

SubsisTência Pública 

Dec. n.º 3.810, 

05/02/1918 

Dec. n.º 3.902, 

09/03/1918 

 

- 

Ministério das 

Subsistências e 

Transportes 

 
 

 

 

- Direcção dos Serviços de   

     Subsistências 

Dec. n.º 3.902, 

09/03/1918 

e 

Decreto n.º 

3.936, 

18/03/1918 

Dec. n.º 4.639, 

14/07/1918 

 

 

Machado Santos 
 

 
 

 

 

Cunha Leal 

Direcção Geral das 

Subsistências e 

Transportes 

Dec. n.º 4.639, 

14/07/1918 

  

Tamagnini Barbosa 

Organização do 

Ministério das 

Subsistências e 

Transportes 

 

- Direcção Geral das Subsistências 

 

- Direcção Geral dos Transportes 

Terrestres 

 

- Direcção Geral dos Transportes 

Marítimos 

Dec. n.º 3.935, 

16/03/1918 

Dec. n.º 4.639, 

14/07/1918 

 

 

 

 

 

Machado Santos 

 

 

 

 

Cunha Leal 

Celeiros Municipais Dec. n.º 4.125, 

20/04/1918 

 

Dec. n.º 4.637, 

13/07/1918 

 

 

- 

 

 

Machado Santos 

Comissariado Geral dos 

Abastecimentos 
 

- Direcção Geral das Subsistências 
 

- Direcção Geral do Comércio 

Externo 
 

- Direcção Geral dos Transportes 

Terrestres  
 

- Direcção Geral dos Transportes 

Marítimos 

Dec. n.º 4.753, 

22/08/1918 

Dec. n.º 4.879, 

09/10/1918 

 

 

 

Bernardino Ferreira 
 

Jorge Botelho Moniz 

Secretaria de Estado dos 

Abastecimentos 

 

 

- Direcção Geral das Subsistências 

 

- Direcção Geral dos Transportes 

Terrestres  

Dec. n.º 4.879, 

09/10/1918 

Lei 882, 

17/09/1919 

Capitão de Artilharia 

José João Pinto da 

Cruz Azevedo 

 

Jorge Botelho Moniz 
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- Direcção Geral dos Transportes 

Marítimos 

 

Capitão-de-Mar-e-

Guerra José Francisco 

da Silva
1068

 

Fonte: Diário de Governo (1916-1918). 

 

 Ministério das Subsistências e Transportes que terá sido um erro crasso de 

Sidónio, «pelas malversações, delapidações e verdadeiros crimes que ali se 

praticaram»
1069

. As forças evolucionistas algarvias não se coibiam de fustigar a política 

de subsistências do sidonismo. O Ministério das Subsistências tinha «milhentas 

atribuições e um mar de directores e empregados e contínuos e fiscais». E fora 

necessário criar este Ministério «para haver mais fome do que nunca em Portugal, para 

as subsistencias atingirem, de par com a sua raridade, um preço fabuloso»
1070

. 

 Fazendo um balanço da acção de Machado Santos dirão os sindicalistas que 

aquele pouco ou nada fizera, visto que o Ministério das Subsistências e Transportes fora 

a «pecha burocratica» que tudo contaminava e que tudo prejudicava
1071

. 

 Mas o aprovisionamento das subsistências agravar-se-á. A criação do 

Comissariado Geral dos Abastecimentos tinha como objectivo centralizar e 

superintender os serviços de subsistências e seus transportes. As suas competências 

eram vastíssimas no que dizia respeito à requisição de matérias-primas e géneros de 

primeira necessidade, fixação de venda dos géneros, manifestos e outras providências. 

 Nos organismos dos quais dependiam as subsistências outras remodelações se 

efectivaram, sempre no sentido de enfraquecer a posição de Machado Santos
1072

. 

 

 

7.2. Os Celeiros Municipais 

Outra bandeira do consulado sidonista foi a criação dos tão polémicos celeiros 

municipais. Toda esta acção esteve sob a alçada de Machado dos Santos. 

Não se pode afirmar que fosse uma grande novidade, visto que desde o 

rompimento das hostilidades, muitas Câmaras Municipais com o objectivo de 

garantirem o abastecimento dos respectivos concelhos e combaterem a especulação 

                                                 

1068
 Era natural do Algarve. 

1069
 LEAL, Cunha, As Minhas Memórias, vol. 2, p. 61. 

1070
 “Anotações”, O Sul, n.º 322, 11/07/1918, p. 1. 

1071
 ALVES, J. Fernandes, “A questão das subsistências”, A Voz do Operário, 07/04/1918, cit. in 

PEREIRA, J. P., As Lutas..., p. 111. 
1072

 SAMARA, Maria Alice, Verdes e Vermelhos: Portugal e a Guerra no Ano de Sidónio Pais, pp. 191-

192. 
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tinham organizado celeiros e armazéns de géneros de primeira necessidade, além de 

instituírem padarias, moinhos e talhos por sua conta
1073

. No essencial eram apenas 

paliativos que poucos efeitos tinham a longo prazo. Mas, registe-se o esforço inglório. 

Decorridos escassos dias após ter tomado posse do Ministério das Subsistências 

e Transportes, em missiva para o Ministro de Portugal em Londres, Augusto de 

Vasconcelos, Machado Santos - cognominado o «Lycurgo das Subsistencias»,
1074

 - 

traçava um quadro lastimoso da situação do país na questão das subsistências e onde 

aflora a questão da criação dos Celeiros Municipais
1075

: «Sou ministro d‟um paiz que se 

formou rapinando os mouros, que se engrandeceu rapinando a India, que passou 

depois a rapinar o Brazil e que quando não teve mais mouros para rapinar, nem indios, 

nem brazileiros, se passou a rapinar a si proprio. A guerra, meu querido amigo, tem 

sido uma mina para o português explorar o seu compatriota. 

Tipo unico de pão! Racionamento! É tudo muito bonito ... para os outros. 

O tipo unico de pão, facil de estabelecer n‟um paiz que não produz cereaes, 

como a Inglaterra, é impossivel estabelecer em Portugal. As populações do Norte, 

comem milho, as do Sul trigo, e como só comem pão, com o cheiro de qualquer coisa a 

que chama “conducto”, não pode fixar-lhes uma quantidade. O milho e o trigo que 

produzimos, bastaria para o nosso consumo se pudessemos estabelecer o tipo unico de 

pão, mas aos inconvenientes apontados ha que juntar a da escacês de material 

ferroviario que não nos permite levar o trigo para o norte e o milho pata o sul». 

E continuava, referindo-se aos celeiros municipais como estrutura de controlo de 

toda a rede de distribuição dos principais géneros alimentícios: «Para meter a casa em 

ordem estou tratando de ver se consigo que os meus colegas do ministerio me deixem 

organisar os celeiros municipais, sendo o governo o comprador de toda a colheita de 

trigo, milho e centeio. Se conseguir isto, com as providencias já tomadas para uma 

intensificação da producção espero não ter necessidade de importar trigo no futuro ano 

cerealífero. 

E se vós me conseguirdes ahi, as 30.000 toneladas em vapores, espero conseguir 

o equilibrio da nossa balança economica, equilibrio que se manterá depois da guerra. 

                                                 

1073
 SARAIVA, J. Andrade, “Influência da guerra na organização económica das nações. II – Medidas 

económicas determinadas pela guerra em Portugal”, Boletim da Previdência Social, n.º 3, Abril a Agosto 

de 1917, p. 211 e “Subsistências. Medidas tomadas por algumas câmaras municipais para atenuarem a 

crise de subsistências”, Boletim da Previdência Social, n.º 3, Abril a Agosto de 1917,.  
1074

 A Lucta, 14/05/1918, p. 1. 
1075

 SILVA, Armando Barreiros Malheiro da, Sidónio e Sidonismo. História de Um Caso Político, vol. 2, 

Imprensa da Universidade de Coimbra, Coimbra, 2006, p. 111. 
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Apezar de tudo, não ponho de banda a idéia do racionamento, mas como fazel-o 

para a carne, para o assucar e talves para o arroz, em Lisboa, Porto e Coimbra. 

E se conseguir realisar esse racionamento nas 3 cidades, somente, realisei o 

maximo, com um trabalho d‟Hercules. 

Tomei conta do meu ministerio tendo 3 dias de pão. O que se devia ter feito, ha 

mezes, arrancando aos produtores pelos preços oficiaes o que elles tinham nos seus 

celeiros, não se fez. E eu vi-me forçado a arranjar farinha por todo o preço, pois que se 

lhes não pagar o que querem, fazem tocar os sinos a rebate e levantam as populações, 

com o pretexto de que as vamos esfomear para servir Lisboa. 

Emfim, uma situação horrivel. 

Para completar o lindo quadro, a desastrada solução dada á crize, com a 

substituição de autoridades, que eram unionistas, e nos conselhos cerealíferos. 

Até agosto terei de passar pelas forcas caudinas. Felismente, conto não legar ao 

meu sucessor na pasta qualquer coiza que se aproxime das dificuldades com que tenho 

estado a arcar. 

E a incompetencia?» 

Mas, não deixava de dar alguns remoques ao próprio Governo em que ocupava 

um cargo de extrema importância nos maus dias que se atravessava: «Se podesseis faser 

idea do cáos em que encontrei tudo, da indolencia dos funcionarios e da estupidez, e 

cupidez do meio, avaliareis melhor do sacrificio que faço estando no governo por amor 

de minha cabeça e da dos meus amigos, tendo de sancionar atos e de me solidarisar 

com um sistema governativo que ainda não teve um vislumbre de orientação». 

Como se equivocava o idealista «fundador» da República. 

O mesmo infatigável Machado Santos, em 17 de Março de 1918, informava o 

Governador Civil que a Direcção Geral das Subsistências não daria andamento a 

nenhum pedido de cereais ou de farinhas que não fosse feito pelas Câmaras Municipais 

e sem que estas informassem até que data tinham assegurado o abastecimento da 

população, o seu consumo diário e das quantidades necessárias ou de que precisavam 

até à próxima colheita. Para aquele Ministro, a anarquia económica que varrera o país 

tinha de terminar, para que o abastecimento da população não pudesse estar dependente 

do arbítrio das autoridades. E, avisava, que as Câmaras Municipais tinham de pensar na 

maneira de organizarem os seus celeiros, cuja legislação em breve seria publicada. 

Mais, contundentemente sentenciava que as autoridades que não cumprissem as ordens 

da Direcção Geral das Subsistências ou impedissem o livre-trânsito das mercadorias que 



Capítulo VI – Sidónio Pais e o Algarve 

 

303 

 

fossem acompanhadas de guias seriam processadas e os habitantes do distrito ou 

concelho que o fizessem não seriam contempladas no rateio dos cereais que fossem 

importados das colónias ou do estrangeiro
1076

. 

E será ainda Machado Santos, em telegrama ao governador civil, de 26 de 

Março, a criticar duramente a política de subsistências conduzida ao afirmar que o 

Algarve tinha enriquecido pela guerra, tendo «sido uma verdadeira sanguessuga do 

Alentejo comprando trigo e farinha por todo o preço infrigiu a lei e fez encarecer 

enormemente o custo do pão não só para o publico mas tambem para o estado porque é 

este quem garante o preço do pão de segunda em Lisboa. Continuava, dizendo, ao 

governador civil que o distrito podia abastecer-se em Ayamonte, autorizando-o a 

permutar farinha por peixe fresco ou salgado, mas responsabilizando «para que o valor 

da exportação de peixe não exceda o da importação de farinha para o que se torna 

necessario que v. exc.ª. de acordo com comissões de subsistencias ou com as camaras 

municipais monte um serviço de fiscalização sobretudo em Vila Real»
1077

. 

Na sessão de 5 de Agosto de 1918, na Câmara dos Deputados, numa extensa 

alocução, o deputado Cunha Leal rasgava largos elogios a Machado Santos, já depois da 

sua demissão do Ministério das Subsistências e Transporte recordando que tinha sido 

por sua acção que tinha surgido uma portaria obrigando as indústrias e as associações 

respectivas a manifestarem as quantidades reais de matéria primas para as suas 

necessidades anuais, a fim de se obter da comissão de ravitaillement uma concessão 

global». E, continuando, esboçava um quadro trágico da situação que atravessava 

Lisboa onde muitos géneros faltavam e o seu preço era exorbitante
1078

. Pelo resto do 

país o cenário que se vislumbrava não era diferente. 

O alvo das catalinárias de Cunha Leal seria Eduardo Fernandes de Oliveira, o 

«autor,..., da extinção do Ministério das Subsistências e Transportes ... um 

representante da alta lavoura alentejana; e os seus conselheiros foram os maiores 

açambarcadores do país, armados por obra e graça do espírito santo, em reguladores 

da produção e do consumo nacional, para maior gáudio dos Weinsteines & Ca., que 

andam lá fora rondando a fronteira portuguesa»
1079

. 

                                                 

1076
 ADF. Inventário do Governo Civil – Maços, Correspondência Recebida pelo Governador Civil, 

1918, Mç1/cx115, «Telegrama de Machado Santos», de 17 de Março de 1918. 
1077

 ADF. Fundo Governo Civil. Registo de Documentos Relativos à Saúde Pública, 1918, Mç 13/Cx 874, 

«Telegrama ao Governador Civil de Faro», de 26 de Março de 1918. 
1078

 Diário da Câmara dos Deputados, Sessão de 5 de Agosto de 1918. 
1079

 Diário da Câmara dos Deputados, Sessão de 5 de Agosto de 1918. 
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O propósito da criação dos Celeiros Municipais
1080

 seria o de prover o 

abastecimento dos concelhos, numa época de enormes carências de géneros de primeira 

necessidade, auxiliando o Governo na sua aquisição, armazenamento e distribuição, 

«pelo país, de todo o centeio, milho e trigo das futuras colheitas e das farinhas desses 

cereais, bem como de todo o centeio, milho, trigo e farinhas exóticas que o Estado 

venha a importar». Estes organismos tinham também como função «a armazenagem e 

distribuição de quaisquer produtos de que as câmaras municipais julguem necessário 

assegurar-se para a manutenção dos seus munícipes». 

Para além de outras disposições, sublinhemos aquela que consignava que «todo 

o centeio, milho e trigo da produção nacional é considerado propriedade dos celeiros 

municipais»
1081

. 

Em todos os concelhos, excepto em Lisboa, a indústria de moagem comprava 

directamente os cereais às Câmaras. Com a instituição dos celeiros municipais tentava-

se evitar a especulação e realizar uma distribuição mais justa entre as cidades e o 

campo
1082

. 

De facto, embora os celeiros municipais tivessem um âmbito de actuação vasto, 

a sua institucionalização mostrou evidentes propósitos de descentralização, tentando 

facultar uma mais célere influência sobre os circuitos de produção e de distribuição e, 

consequentemente, facilitar e baratear a aquisição de géneros pela população. 

A sua direcção era presidida pelo Presidente da Câmara e coadjuvado por um 

vereador e um tesoureiro (da própria Fazenda). No caso do celeiro ser extinto os seus 

próprios fundos dariam entrada nas receitas da Câmara. 

Já com Machado Santos substituído por Eduardo Fernandes de Oliveira, na 

Secretaria das Subsistências e Transportes, e tendo presente que o decreto anterior não 

tinha alcançado os objectivos pretendidos, foi publicada nova legislação
1083

, que 

incidiria sobre várias disposições, uma das mais importantes foi aquela que atribuía aos 

celeiros a «capacidade para fiscalizar as fábricas, moinhos ou azenhas, que farinarem 

os seus cereais, assim como toda a indústria, comércio e produção dos géneros de 

primeira necessidade» (art.º 5.º). 

                                                 

1080
 Decreto nº 4.125, 20/4/1918 e decreto n.º 4.637, de 17/7/1918. Segundo o primeiro decreto, o 

arrolamento dos cereais panificáveis seria realizado com base do manifesto da «lei», de facto, o decreto-

lei n.º 2.488, de 28 de Junho de 1916. 
1081

 Art.º 18.º, do decreto n.º 4.125. Este aspecto desaparecerá no decreto n.º 4.637. 
1082

 VALENTE, V. P., “Estudos sobre Sidónio Pais: a agricultura e proletariado agrícola; indústria e 

sindicatos; comércio externo”, Estudos Sobre a Crise Nacional, p. 306. 
1083

 Decreto n.º 4.637, de 13/07/1918. 
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Este decreto não referia apenas os cereais panificáveis, mas alargava o seu 

comércio a outros produtos necessários ao abastecimento das populações. 

À excepção de Lisboa e do Porto, o preço do pão seria fixado pelos celeiros 

«dependendo as suas diferenças apenas dos preços dos cereais que entram na sua 

composição, das sobrecargas de transportes dos mesmos, bem como das variações das 

taxas de moagem e panificação». 

Consoante a legislação, os celeiros municipais seriam anualmente abonados em 

créditos
1084

 para poderem ser administrados. Conforme o primeiro dos referidos 

decretos os celeiros municipais deveriam estar a funcionar no final do mês de Maio para 

receber as novas colheitas. Apenas, no final deste mês é que as Câmaras tinham 

começado a informar dos créditos que necessitavam para a laboração dos celeiros
1085

. 

Todos os concelhos, por conseguinte, solicitaram avultadas somas em créditos, 

como, por exemplo, em finais de Junho de 1918, as Câmara Municipais de Aljezur, 

Alportel, Albufeira, Lagoa, Olhão e Tavira. Para os três últimos, o Governador Civil 

reduzia o pedido realizado, propondo os montantes de 20, 30 e 40 contos
1086

. A Câmara 

Municipal de Tavira era menos exigente solicitando um crédito de 50 contos
1087

. 

Também, em Lagos, a criação do celeiro municipal, esteve emperrada. Em 

sessão extraordinária da Comissão Extraordinária da Câmara Municipal, realizada a 7 

de Junho de 1918, à qual assistiram a Comissão de Subsistências e uma Comissão de 

proprietários rurais, o seu presidente leu uma exposição a remeter ao Governador Civil 

onde expunha as suas reclamações. Esclarecia que aqueles apenas poderiam estar a 

funcionar, após ter sido colocada à sua disposição uma «elevada verba», ainda não 

avaliada com exactidão
1088

. 

Um mês depois, afirmava que para a organização do seu celeiro precisaria de um 

crédito de 100 contos «se a corporação fôr obrigada a fazer desde já todos os seus 

fornecimentos para a totalidade do ano», no alto critério do Governador Civil. Mas, se 

                                                 

1084
 Decreto n.º 4.857, de 2/10/1918, Diário do Governo, n.º 220, de 9/10/1918. Este decreto abriu um 

crédito especial de 15.000.000$00 para o funcionamento dos celeiros municipais. 
1085

 ADF. Inventário do Governo Civil, Livros Copiadores de Telegramas do Governo Civil, 1918 

(191A), «Telegrama ao Exmo. Ministro das Subsistências, Lisboa», de 29 de Maio de 1918 e «Telegrama 

ao Exmo. Secretário de Estado do Ministério das Subsistências, Lisboa», de 31 de Maio de 1918. 
1086

 ADF. Inventário do Governo Civil. Livros Copiadores de Correspondência do Governo Civil, 1918-

1924 (312A), «Ofícios à Secretaria d'Estado das Subsistencia. Ao Director Geral das Subsistencias», 2.º 

Secção, n.º 114 e 117, 5 e 6 de Junho de 1918. 
1087

 ADF. Inventário do Governo Civil. Livros Copiadores de Correspondência do Governo Civil, 1918-

1924 (312A), «Ofício ao Ministerio da Agricultura. Exmo. Secretario Geral», 2.º Secção, n.º 248, 10 de 

Dezembro de 1919. 
1088

 AHCML. Actas das Sessões de Vereação da Câmara Municipal de Lagos, 1918-1919 (23), «Sessão 

Extraordinária da Comissão Administrativa da Câmara Municipal de Lagos», em 7 de Junho de 1918. 
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a aquisição se fizesse gradualmente, e, tendo presente as condições de mercado, a 

mesma autoridade distrital, reduzia o montante para metade
1089

. Contudo, em Setembro, 

parece que os ditos celeiros ainda não estariam a funcionar. Constatava o presidente da 

edilidade lacobrigense «as dificuldades da sua montagem e o enorme trabalho que tal 

representava»
1090

 (Quadro n.º 87)  

 

Quadro n.º 87 

Créditos Concedidos aos  

Celeiros Municipais  

13 de Agosto de 1918 

Celeiros 

Municipais 

Créditos 

(contos) 

Albufeira 

Alcoutim 

Aljezur 

Alportel 

Castro Marim 

Faro 

Lagoa 

Lagos 

Loulé 

Monchique 

Olhão 

Portimão 

Silves 

Tavira 

Vila do Bispo 

V. R. S. A. 

30 

20 

20 

45 

25 

72 

25 

50 

40 

18 

30 

45 

30 

50 

25 

- 
Fonte: ADF. Inventário do Governo 

Civil, Livros Copiadores de 

Telegramas do Governo Civil, 1918 

(191A), «Telegrama ao Chefe de 

Gabinete do Secretário de Estado do 

Interior, Lisboa», de 13 de Agosto de 

1918. 

 

Um dos maiores problemas ao seu funcionamento seria, precisamente, a 

dificuldade na obtenção de créditos, visto que os fornecidos às câmaras municipais eram 

exíguos para os objectivos a que se propuseram. Ora, como as câmaras não dispunham 

                                                 

1089
 ADF. Inventário do Governo Civil. Livros Copiadores de Correspondência do Governo Civil, 1918-

1924 (312A), «Ofício à Secretaria d‟Estado das Subsistencia. Ao Director Geral das Subsistencias», 2.º 

Secção, n.º 144, 8 de Julho de 1918. 
1090

 AHCML. Actas das Sessões de Vereação da Câmara Municipal de Lagos, 1918-1919 (23), «Sessão 

Extraordinária da Comissão Administrativa da Câmara Municipal de Lagos», em 6 de Setembro de 1918. 
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de capitais, uma hipótese aventada era «mobilisar todos os cereais colhidos, 

panificaveis ou não, mas absolutamente todos, por intermédio dos sindicatos agricolas 

ou pelos municipios nas terras onde não houver aquelas instituições, liquidando-se ao 

preço da tabela ultimamente publicada, bastante compensadora para a época que 

vamos atravessando e por sua vez, nas medidas das necessidades de cada região, 

fornece-los segundo os dados estatisticos que consiga colher em relação ao provável 

consumo». No caso do Estado, pela sua parte, não dispor capital para este projecto, 

então entrariam os moageiros, os lavradores-consumidores, os revendedores e a 

Manutenção Militar com as verbas destinadas à aquisição de cereais e para rações dos 

gados e o que faltasse ir-se-ia retirar do Crédito Agrícola e a outros estabelecimentos 

similares
1091

. 

A oposição a Machado Santos das «forças vivas», ou melhor, dos grandes 

interesses capitalistas que reagiriam contra este e a desautorização nos seus propósitos 

de uma reforma ferroviária levaram-no à demissão
 1092

. 

 

 

7.2.1. O celeiro municipal de Faro 

A instalação da Direcção do Celeiro de Faro realizou-se a 13 de Agosto
1093

 de 

1918, no edifício da Câmara Municipal. Faziam parte da Direcção o Dr. Miguel Roldam 

Ramalho Ortigão, Manuel José da Fonseca e Mateus Marques Ferreira d‟Azevedo. O 

Presidente entregou a quantia de 72.024$90, a qual foi depositada à ordem do Celeiro 

Municipal na Filial da Caixa Económica. Visto que esta última instituição oferecia um 

juro baixo, foram depositados 35 contos na agência do Banco Nacional Ultramarino e 

10 contos na Cada Bancária Matos & Beirão Limitada, ambas as instituições sediadas 

em Faro. 

                                                 

1091
 “Celeiros Municipais”, O Elvense, n.º 6, 12/07/1918, p. 1. 

1092
 Machado Santos, a 9 de Junho de 1918, demitir-se-ia «em função da oposição sidonista à sua decisão 

de ordenar a prisão dos administradores dos Caminhos-de-Ferro-Portugueses, por estes obstacularem 

algumas alterações legislativas sobre o funcionamento dos transportes ferroviários» (Consultar 

SANTOS, Miguel Dias, Os Monárquicos e a República Nova, p. 68, nota 162). 
1093

 A demora na instalação do celeiro farense levaria o Director Geral dos Serviços de Subsistências, em 

ofício de 5 de Agosto, a afirmar a «alta conveniencia» que existia na sua constituição, visto que apenas os 

celeiros e o governo eram as únicas entidades compradoras de cereais. Caso a Câmara não constituísse a 

referida instituição não seriam passadas guias de trânsito das disponibilidades dos outros concelhos, nem 

tão pouco lhe poderiam ser distribuídos em rateio qualquer dos produtos exóticos e coloniais que o 

governo pensava adquirir (ADF. Fundo: Câmara Municipal de Faro, Actas das Sessões da Câmara 

Municipal, 1916-1919, Sessão de 11/7/1918, Livro 49, B/A.1 ADF. Fundo: Câmara Municipal de Faro, 

Actas das Sessões da Câmara Municipal, 1916-1919, Sessão de 8/8/1918, Livro 49, B/A.1). 
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 Com a criação desta instituição competia à sua direcção a organização das 

tabelas de preços dos géneros alimentícios, as quais tinham de ser afixadas e enviadas 

ao juiz e delegado da comarca, delegações da alfândega e agentes da polícia civil e 

fiscal
1094

. 

Na primeira reunião para instalação da Direcção do Celeiro Municipal de Faro, a 

13 de Agosto de 1918, foi deliberado oficiar a todos os celeiros do Alentejo no sentido 

de informarem se dispunham de farinha e trigo para aquele celeiro farense
1095

. Em 

Agosto de 1918, o Governador Civil do distrito de Faro, coronel de infantaria do quadro 

da reserva, Godofredo das Neves Barreira, mandava afixar «pelas esquinas das ruas da 

cidade» um aviso no qual se dava conta do esgotamento do stock de farinhas existentes, 

e não tendo sido possível importar do Alentejo, foi necessário «recorrer à compra de 

farinha exótica que, agravada com transportes, não pode deixar de elevar o preço do 

pão que por alguns dias apenas passava a vender-se a 38 centavos o kilo»
1096

. Miguel 

Ramalho Ortigão, em carta ao Director Geral dos Serviços de Abastecimento, 1.ª 

Repartição, datada de 15 de Agosto, indicava que apenas recebera resposta do celeiro de 

Beja, mas que este apenas forneceria «farinha mediante a troca de produtos», no caso 

presente peixe
1097

. Para acentuar mais as dificuldades e para exercer alguma pressão, o 

referido Presidente envia os seus lamentos a 25 de Agosto ao Secretário de Estado do 

Interior. E não se ficou por aqui. Seria o próprio Presidente da Comissão Municipal 

Administrativa de Faro que se dirigiria à mais alta instância do país, o Presidente da 

República, ao qual afirma que no concelho de Faro «não há trigos nem farinhas para 

abastecimento população». E, adianta: «Com odiosa medida de se encontrar fechada 

fronteira Alentejo e com uma colheita que mal dá necessidades lavradores devido 

especiaes condições agrícolas província, este districto acha-se mais do que nunca 

ameaçado de fome, não obstante celeiros Alentejo oferecerem trigo e farinha preço 

tabela visto este género ahí superabundar»
1098

. 

                                                 

1094
 ADF. Inventário do Governo Civil. Livros Copiadores de Correspondência do Governo Civil, 1918 

(150A), «Ofício ao Snr. Presidente da Direcção do  Celeiro Municipal de Faro», 2.º Secção, n.º 839, 3 de 

Dezembro de 1918. 
1095

 Acta n.º 1. B/F. 5 Actas das Sessões da Direcção do Celeiro Municipal, 1918-1919. Celeiro Municipal 

de Faro. Fundo Câmara Municipal de Faro. 
1096

 O Algarve, n.º 546, 08/09/1918, p. 1. 
1097

 Celeiro Municipal de Faro. B/F.4 Copiador de Correspondência, 1918, Fundo Câmara Municipal de 

Faro. 
1098

 Celeiro Municipal de Faro. B/F.4 Copiador de Correspondência, 1918, Fundo Câmara Municipal de 

Faro. 



Capítulo VI – Sidónio Pais e o Algarve 

 

309 

 

Entretanto tomava posse, a 28 de Setembro, uma nova direcção da qual faziam 

parte o general Carlos Ney Ferreira (Presidente) e Mateus Marques Ferreira d‟Azevedo 

(Tesoureiro)
1099

. 

 Uma fonte importante acerca do movimento de vendas do Celeiro Municipal é o 

Borrador de vendas…, entre 8 de Novembro de 1918 e 14 de Fevereiro de 1919. 

Contém ainda informações de pagamentos a indivíduos e a instituições, assim como 

produtos comprados a diversos fornecedores. 

 Alguns aspectos interessantes podem ser retirados, nomeadamente a venda de 

açúcar a doentes, estávamos no pico da pneumónica, vendas a crédito a farmácias e aos 

Celeiros Municipais de Vila Real de Santo António, Loulé, Silves, Albufeira e S. Brás 

de Alportel, vendas aos Regimentos de Infantaria 33 e 4 e ao Regimento de Cavalaria 5, 

o pagamento a comerciante pela aquisição de trigo, farinha e azeite em Beja, vendas a 

padeiros, o pagamento de transporte de trigo de Baleizão, vendas ao Hospital de Faro, 

apreensões, entre outros aspectos. 

 As vendas a dinheiro efectuadas por esta instituição desde 14 de Fevereiro a 31 

de Agosto de 1919 atingiram o montante de 20.621$10
1100

. 

 Os militares farenses também atravessavam dificuldades na aquisição de cereais. 

Em 9 de Setembro de 1918, o governador civil lamentava não poder fornecer quaisquer 

produtos ao Regimento de Infantaria n.º 4, em Faro, visto que a nova legislação que 

tinha sido publicada apenas autorizava os celeiros municipais a fornecer os géneros ao 

público, estes obtidos dificilmente, já que a própria Direcção Geral dos Abastecimentos 

não atendia às reclamações
1101

. 

 Um dos cereais também muitos consumidos no Algarve era o milho. Em 

Setembro de 1918, em resposta a um ofício do Governador Civil, os presidentes dos 

                                                 

1099
 ADF. Fundo: Câmara Municipal de Faro, Celeiro Municipal de Faro, Actas das Sessões da Direcção 

do Celeiro Municipal, 1918-1919, «Acta n.º 3», 26/9/1918, B/F.5. 
1100

 ADF. Fundo: Câmara Municipal de Faro, Celeiro Municipal de Faro, Borrados de Vendas de 

Farinha, Batata, Fava, Farelo, Alfarroba, etc., 1918-1919, 1 Livro, B/F.3. 
1101

 ADF. Inventário do Governo Civil. Livros Copiadores de Correspondência do Governo Civil, 1918 

(150A), «Ofício ao Exmo. Snr. Presidente do Concelho do Regimento de Infantaria n. 4», 2.º Secção, n.º 

506, 9 de Setembro de 1918. O comandante militar do Regimento de Infantaria n.º 4, António Justino 

Ramos, tenente-coronel, em 1 de Dezembro de 1918, lamentava-se da unidade ter «apenas um saco de 

grão de bico, não tendo feijão, nem podendo, nem havendo aqueles generos no mercado; generos 

indispensaveis á confecção do rancho» (ADF. Fundo Governo Civil, Registo de Correspondência 

Recebida pelo Governo Civil, 1918, Mç2/Cx761, «Ofício ao Governador Civil», Cópia, de 1 de 

Dezembro de 1918) e ADF. Fundo: Câmara Municipal de Faro, Serviços Administrativos, 

Correspondência Expedida, 1918-1919, «Ofícios ao Exmo. Snr. Comandante Militar, Faro», n.º 413, 

21/11/1918, Livro 50, C/A.5. ADF. Fundo: Câmara Municipal de Faro, Serviços Administrativos, 

Correspondência Expedida, 1918-1919, «Ofícios ao Exmo. Snr. Comandante Militar, Faro», n.º 413, 

21/11/1918, Livro 50, C/A.5. 
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celeiros municipais algarvios, enviavam as quantidades de milho que teriam 

necessidade, atendendo que as colheitas do produto tinham sido fracas (Quadro n.º 88). 

 

Quadro n.º 88 

Quantidade de Milho para os Concelhos do Algarve (1918) 

Concelhos Quantidades 

Albufeira 

Alcoutim 

Aljezur 

Alportel 

Castro Marim 

Faro 

Lagoa 

 

Lagos 

Loulé 

Monchique 

Olhão 

Silves 

Tavira 

Vila do Bispo 

Portimão 

V. R. S. António 

3 vagões 

60.000 quilos 

400 alqueires 

20.000 quilos do continente ou 10.000 do colonial
1102

 

30 moios 

- 

250.000 quilos branco – 240.000 centeio e 150.000 

quilos de milho 

- 

- 

Nada 

30.000 quilos 

10.000 litros amarelo 

42.000 quilos mensalmente 

Nada 

- 

40 toneladas 
Fonte: ADF. Fundo Governo Civil, Registo de Correspondência Recebida pelo Governo 

Civil, 1918 (Mç2/Cx761). 

 

 Mas rapidamente se verificou que o funcionamento dos celeiros municipais não 

trouxera uma melhoria substancial na distribuição dos géneros mais necessários à 

alimentação das populações. O presidente do celeiro farense, Ramalho Ortigão e, 

depois, o general Carlos Ney Ferreira, esforçaram-se por enviar ofícios a diferentes 

entidades (Manutenção Militar, Governador Civil de Faro e de Beja
1103

, Direcção dos 

Serviços de Abastecimento
1104

, Celeiros Municipais de Beja, de Ferreira do Alentejo, de 

Grândola
1105

, de Monchique, de Olhão
1106

, de S. Brás de Alportel, de Tavira, Ministério 

                                                 

1102
 O milho colonial apenas servia para panificação. 

1103
 Consultar Anexo Documental. A 16 de Outubro, Carlos Ney Ferreira, dirigindo-se ao seu homólogo 

bejense rogava a remessa imediata de farinha e de dois cascos de azeite, géneros esgotados em Faro 

(ADF. Fundo: Câmara Municipal de Faro, Celeiro Municipal de Faro, Copiador de Correspondência, 

1918, «Telegrama ao Exmo. Presidente Celeiro Municipal de Beja» n.º 21, 2/10/1918, B/F.4). 
1104

 A 24 de Agosto informava esta repartição que «enquanto no Alentejo se come pão a 24 centavos, em 

Faro come-se pão a 38 centavos e dentro de poucos dias não haverá» (ADF. Fundo: Câmara Municipal 

de Faro, Celeiro Municipal de Faro, Copiador de Correspondência, 1918, «Ofício ao Ex.º Snr. Chefe da 

1.ª repartição da Direcção Geral de Subsistência» n.º 7, 24/8/1918, B/F.4). 
1105

 A 23 de Setembro de 1918, já com um novo presidente do celeiro de Faro, Carlos Ney Ferreira, foram 

distribuídos pelo celeiro de Grândola, 20.000 quilos de trigo, destinados ao de Faro (ADF. Fundo: 
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do Interior, Presidente da República, Sidónio Pais
1107

, empresas e particulares
1108

), no 

louvável propósito de solicitar produtos, designadamente cereais, açúcar, azeite, batata, 

para abastecer Faro e o seu concelho, eventualmente de satisfazer pedidos quando as 

circunstâncias o permitiam, as indispensáveis guias de trânsito, assim como negociar 

trocas de géneros, principalmente com o Alentejo
1109

. Em princípios de Setembro, 

Ramalho Ortigão, deslocar-se-ia mesmo a Beja e a Lisboa
1110

, acompanhado por outros 

representantes das administrações municipais algarvias. 

Em meados de Outubro, a situação do celeiro municipal de Faro agravara-se, 

não apenas pela falta de produtos, como de funcionários, caídos doentes devido à 

pneumónica. Aflito, o seu presidente dizia que para que os celeiros realizarem a sua 

função era imprescindível que «junto deles funcionassem com bom critério as 

comissões de assistencia e que o acesso ao publico podesse ser feito sem os empurrões 

e os entalões que por ahi se vêem, muitas vezes acompanhados de pequenas scenas de 

pugilato com graves consequencias». Magotes de população desejosos de se 

forneceram, ocorriam ao celeiro e, de tal maneira, que cada um disputava o primeiro 

lugar, criando enorme tensão e tornando difícil manter alguma disciplina ao seu acesso. 

A alteração da «ordem pública» era iminente. Dentro do clima criado o Presidente do 

Celeiro Municipal de Faro, Carlos Ney Ferreira, solicita o envio para junto do mesmo 

de uma força militar, entre as 8 e as 18 horas, com um comando nunca inferior ao grau 

                                                                                                                                               

Câmara Municipal de Faro, Celeiro Municipal de Faro, Copiador de Correspondência, 1918, «Ofício ao 

Ex.º Snr. Presidente do Celeiro Municipal de Grândola» n.º 15, 26/9/1918, B/F.4).  
1106

 A 10 de Outubro, Carlos Ney, dirigindo-se ao presidente do celeiro municipal de Olhão, informa-o 

que o seu homólogo farense não dispunha de farinha e, acabando o de Olhão de receber «uma importante 

quantidade», solicitava as 24 sacas de farinha que o celeiro de Faro emprestara ao de Olhão, ou seja, 

1.200 quilos (ADF. Fundo: Câmara Municipal de Faro, Celeiro Municipal de Faro, Copiador de 

Correspondência, 1918, «Ofício ao Ex.º Snr. Presidente do Celeiro de Municipal de Olhão» n.º 25, 

10/10/1918, B/F.4).  
1107

 Consultar Anexo Documental. 
1108

 A 4 de Novembro de 1918, o presidente do celeiro de Faro, solicitava os bons ofícios de Carlos 

Sepúlveda, de Lisboa, para que interferisse no envio de 50.000 quilos de milho para aquele celeiro (ADF. 

Fundo: Câmara Municipal de Faro, Celeiro Municipal de Faro, Copiador de Correspondência, 1918, «Ao 

Exmo. Sr. Carlos Sepúlveda, Lisboa», 4/11/1918, B/F.4). 
1109

 Em 27 de Agosto de 1918, dirigindo-se ao presidente do celeiro de F. do Alentejo dizia que então não 

era fácil enviar peixe, em consequência do tempo, estávamos no Verão, que o deteriorava facilmente. 

Contudo, estavam «proximas as colheitas dos fructos proprios do Algarve e facil será remetermos o que 

V. Ex.ª me pedir» (ADF. Fundo: Câmara Municipal de Faro, Celeiro Municipal de Faro, Copiador de 

Correspondência, 1918, «Ofício ao Ex.º Snr. Presidente do Celeiro Municipal de Ferreira do Alentejo» 

n.º 3, 12/8/1918, B/F.4). 
1110

 Com esta viagem foi despendida a quantia de 62$80 (ADF. Fundo: Câmara Municipal de Faro, 

Celeiro Municipal de Faro, Actas das Sessões da Direcção do Celeiro Municipal, 1918-1919, «Acta n.º 

2», 20/9/1918, B/F.5). 
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de sargento, ou seja, com um número apreciável de efectivos
1111

. Quer o Comissariado 

de Polícia, quer a GNR alegaram impossibilidade de satisfazer o pedido solicitado pelo 

Celeiro Municipal «por falta de gente». Perante a situação criada, Carlos Ney Ferreira, 

dirigindo-se ao Governo Civil de Faro declara, que não lhe sendo dado «o auxílio 

pedido» declinava «toda a responsabilidade de qualquer facto anormal grave» que 

pudesse ocorrer
1112

. E ia mais longe no seu procedimento ao «encerrar 

temporariamente o Celeiro Municipal, por falta de pessoal para o seu funcionamento 

de vendas ao público»
1113

. 

 Alguns documentos que se seguem e que dão conta de ocorrências subsequentes 

no Celeiro Municipal estão quase completamente ilegíveis. Depreende-se, contudo, que 

não terá efectuado quaisquer vendas durante alguns dias, presumivelmente por ter 

encerrado. É mesmo possível que se tenham registado alguns distúrbios, com o emprego 

de violência. Porém, a 30 de Outubro já se encontrava novamente reaberto. 

 Precisamente a 30 de Outubro o Presidente do Celeiro enviava à Electro-

Moagem uma carta em que protestava pela falta de cumprimento de entrega de 40 a 50 

sacas de farinha. E, dirigindo-se a um dos sócios da empresa, o senhor Archanjo, 

confronta-o com «o momento presente em que se está em luta com a fome e uma 

epidemia» pelo que «devia medir o alcance do seu compromisso de não fazer 

promessas, que não tivesse certeza de poder cumprir…»
1114

. 

 Na conjuntura da pneumónica que ceifava centenas de vidas na província, 

produtos havia que eram indispensáveis e que foi necessário requisitar, mesmo de forma 

compulsiva. Foi o caso do leite, requisitado pelo presidente do celeiro farense aos 

proprietários de animais «lactigenos» das freguesias da Sé e de S. Pedro. Alguns 

recusaram terminantemente a cumprir a ordem de mobilização, como o leiteiro António 

Marques que declarou «em altos gritos e na via publica, que não cumpria a ordem 

recebida». O desobediente foi preso
1115

. 

                                                 

1111
 ADF. Fundo: Câmara Municipal de Faro, Celeiro Municipal de Faro, Copiador de Correspondência, 

1918, «Ofício ao Ex.º Sr. Comandante Militar de Faro» n.º 29, 18/10/1918, B/F.4. 
1112

 ADF. Fundo: Câmara Municipal de Faro, Celeiro Municipal de Faro, Copiador de Correspondência, 

1918, «Ofício ao Ex.º Sr. Governador Civil do Districto de Faro» n.º 30, 23/10/1918, B/F.4.  
1113

 ADF. Fundo: Câmara Municipal de Faro, Celeiro Municipal de Faro, Copiador de Correspondência, 

1918, «Ofício ao Exmo. Sr. Governador Civil do Districto de Faro», n.º 31, 23/10/1918, B/F.4. Sobre o 

mesmo assunto consultar os Ofícios de n.º 32 e 33, de 23/10/1918. 
1114

 ADF. Fundo: Câmara Municipal de Faro, Celeiro Municipal de Faro, Copiador de Correspondência, 

1918, «Ao Exs. Snrs Electro-Moagem», 30/10/1918, B/F.4. 
1115

 ADF. Inventário do Governo Civil. Livros Copiadores de Correspondência do Governo Civil, 1918 

(150A), «Ofício ao Snr. Comissario da Policia de Faro», 2.º Secção, n.º 752, 31 de Outubro de 1918. 
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 Uma outra dificuldade foi a aquisição das senhas, indispensáveis para se poder 

comprar, e depois as «dificuldades para chegar aos armazens ou ao balcão onde se 

fazem as pesagens e os pagamentos». As populações, nomeadamente os operários e as 

gentes de trabalho perdiam imenso tempo nas bichas às portas dos celeiros municipais 

que mal policiados permitiam «atropelos do mais forte ou do mais atrevido sobre o 

mais fraco», ao invés do que decorria em outros locais de compra onde «o que chegou 

depois põe-se rigorosamente atraz do que veio ante; assim até se aviam mais 

depressa». Os celeiros municipais - prognosticava-se - estariam condenados a 

desaparecerem pelo retomar normal da vida económica com o fim da guerra
1116

. 

 Em Outubro de 1918, o celeiro farense continuava a ter enormes dificuldades na 

aquisição de farinha. Esta, fabricada nas azenhas e moinhos da região era de péssima 

qualidade. Para o director  do celeiro, Carlos Ney Ferreira, o preço da farinha fabricada 

fora da localidade era sobrecarregado com maiores despesas, agravando o preço do pão. 

Alvitrava que existindo fábricas de moagem em Faro, pelo menos uma delas fosse 

mobilizada numa tentativa de ultrapassar a escassez
1117

. 

 Como a capacidade do celeiro municipal, que não era mais que um armazém, era 

já insuficiente, a comissão administrativa de Faro, resolveu por unanimidade, 

mobilizar
1118

 um armazém contínuo àquele em que funcionava o celeiro, na Rua Manuel 

de Arriaga, n.º 31
1119

. Para que os géneros fossem vendidos sem alteração da ordem 

                                                 

1116
 “Os Celeiros Municipaes”, O Algarve, n.º 559, 08/12/1918, p. 1. 

1117
 ADF. Fundo: Câmara Municipal de Faro, Serviços Administrativos, Correspondência Expedida, 

1918-1919, «Ofícios ao Exmo. Snr. Governador Civil do Districto de Faro», n.º 561, 10/10/1918, Livro 

50, C/A..5. 
1118

 Faculdade conferida pelo decreto n.º 4.637, art.º 5.º. 
1119

 ADF. Inventário do Governo Civil. Livros Copiadores de Correspondência do Governo Civil, 1917-

1918 (398), «Ofício ao Sr. Comandante Militar», 2.º Secção, n.º 273, 18 de Julho de 1918 e ADF. Fundo: 

Câmara Municipal de Faro, Serviços Administrativos, Correspondência Expedida, 1918-1919, «Ofícios 

ao Exmo. Snr. Governador Civil do Districto de Faro», n.º 563, 11/10/1918, Livro 50, C/A..5. Os 

números 29 e 33 pertenciam já ao celeiro. 
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púbica
1120

 havia necessidade de ser guardado dia e noite por uma patrulha de 

cavalaria
1121

. O pedido de mobilização foi reiterado em Novembro
1122

. 

 Em meados de Outubro, para além da escassez de produtos e da fome que batia à 

porta de muitos algarvios, também proliferava as epidemias. Ao celeiro chegavam 

constantes pedidos de sabão, produto essencial à limpeza e higiene, particularmente no 

momento que se vivia e morria
1123

. Faltava a higiene para o corpo e os géneros para o 

estômago. 

 Em «nome dos famintos e enfermos» do concelho de Faro, o chefe da secretaria 

da Câmara Municipal de Faro, o poeta Bernardo Passos, dirigia-se ao seu homólogo 

bejense para que fosse enviada a farinha e o azeite já adquiridos e pagos para o 

celeiro
1124

. 

 O Governador Civil de Beja pretendia acabar com os intermediários entre aquele 

distrito e o de Faro para a aquisição de trigos e farinhas com o propósito de evitar a 

constante subida de preços daqueles produtos. Propôs, por consequência, ao seu 

                                                 

1120
 ADF. Inventário do Governo Civil. Livros Copiadores de Correspondência do Governo Civil, 1918 

(150A), «Ofício ao Exmo. Sr. Comandante da 1.ª Companhia do 3.º Batalhão da GNR», 2.º Secção, n.º 

665, 14 de Outubro de 1918. Neste dia, o presidente da comissão administrativa informava o governador 

civil que o celeiro tinha recebido 300 arrobas de batata. A sua venda, porém, fora atribulada, visto que a 

«aglomeração e impertinencia do povo foi tal, que era impossivel ao pessoal encarregado da venda fazer 

esse serviço com a regularidade e segurança indispensaveis». Deste modo, requisitou quatro praças que 

foram «impotentes para manter a devida ordem e regularidade na venda, vendo-me por isso obrigado a 

mandar retirar todo o pessoal e encerrar as portas do celeiro». Como no dia 15, colocaria à venda açúcar 

das 12 às 18 horas, obviamente que solicitava a protecção da polícia (ADF. Fundo: Câmara Municipal de 

Faro, Serviços Administrativos, Correspondência Expedida, 1918-1919, «Ofícios ao Exmo. Snr. 

Governador Civil do Districto de Faro», n.º 569, 14/10/1918, Livro 50, C/A.5.). 
1121

 ADF. Inventário do Governo Civil. Livros Copiadores de Correspondência do Governo Civil, 1918 

(150A), «Ofício ao Snr. Presidente da Direcção do Celeiro Municipal de Faro», 2.º Secção, n.º 716, 24 de 

Outubro de 1918. Em 23 de Outubro de 1918, o Director do Celeiro informava o Governador Civil que 

por causa da epidemia não dispunha de funcionários e que o público ocorria ao celeiro «em grande 

numero, com tal imprudencia e teimosia, disputando cada um o primeiro logar, que mesmo com bastante 

pessoal é impossibvel attendel-o» e mesmo a força armada tinha sido impotente para o conter, «a não ser 

que se empregue a violencia» (ADF. Fundo: Câmara Municipal de Faro, Serviços Administrativos, 

Correspondência Expedida, 1918-1919, «Ofício ao Exmo. Snr. Comandante da 1.ª Companhia  do 3.º 

Batalhão da Guarda Nacional republicana, Faro», n.º 582, 23/10/1918, Livro 50, C/A.5 e ADF. Fundo 

Governo Civil, Registo de Correspondência Recebida pelo Governo Civil, 1918 (Mç1/Cx761, «Ofício do 

Director do Celeiro», n.º 31, de 23 de Outubro de 1918). 
1122

 ADF. Fundo: Câmara Municipal de Faro, Serviços Administrativos, Correspondência Expedida, 

1918-1919, «Ofícios ao Exmo. Snr. Administrador do Concelho de Faro», n.º 404, 8/11/1918, Livro 50, 

C/A.5. Em 27 de Novembro de 1918, foi solicitada «uma força de sargento» com o claro propósito de 

«conter em ordem o publico que ali vai fazer acquisição de generos, e que já por vezes tem assaltado o 

celeiro». Período da requisição: desde as 10 horas da manhã até ao encerramento das vendas (ADF. 

Inventário do Governo Civil. Livros Copiadores de Correspondência do Governo Civil, 1918 (150A), 

«Ofício ao Exmo. Snr. Comandante Militar de Faro», 2.º Secção, n.º 820, 27 de Novembro de 1918). 
1123

 ADF. Fundo: Câmara Municipal de Faro, Serviços Administrativos, Correspondência Expedida, 

1918-1919, «Ofício ao Exmo. Snr. Governador Civil do Districto de Faro», n.º 566, 11/10/1918, Livro 50, 

C/A..5. 
1124

 ADF. Fundo: Câmara Municipal de Faro, Serviços Administrativos, Correspondência Expedida, 

1918-1919, «Ofício ao Exmo. Chefe da Secretaria da Câmara Municipal de Beja», 23/10/1918, Livro 50, 

C/A.5. 
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homólogo algarvio que todas as requisições que os celeiros do Algarve precisassem 

fazer, o fossem por intermédio dos Governos Civis, não podendo transitar o trigo e a 

farinha sem guia da autoridade do distrito de procedência. O Governador Civil de Faro, 

J. Pires Viegas, concordava com a sugestão, mas desejava conhecer a opinião dos 

presidentes dos diversos celeiros da região. Não sabemos a resposta destes, mas estamos 

convencidos que anuiriam a tão salutar medida económica
1125

. 

 Em Novembro de 1918, pouco após o fim da greve dos ferroviários, era 

impossível fornecer pão às praças da Companhia de Instrução de Faro, por falta absoluta 

de pão. O próprio celeiro municipal para ir fornecendo à população do concelho uma 

pequena quantidade, menos de um terço da quantidade em tempo normal, socorrera-se 

dos celeiros de S. Brás de Alportel e de Olhão, nos quais conseguira obter alguma 

farinha por empréstimo. Mas, agora, tinha um problema: não tinha a suficiente para a 

população do concelho e para saldar o empréstimo
1126

. 

 

 

7.2.1.1. Balanço do celeiro municipal de Faro 

O fim da guerra não marcaria a sua extinção. Continuariam. E com o decorrer 

dos meses, quer nos celeiros municipais do Algarve, quer nos de outras regiões do país 

foram sendo encontradas graves irregularidades e delapidações
1127

. 

 Esta instituição seria fortemente criticada, não tendo em muitos casos alcançado 

o seu desiderato. Quando da sua criação, o Governo emprestara, como referimos, às 

Câmaras o capital necessário para o seu funcionamento. Ora, os presidentes dos celeiros 

quiseram fazer negócio, tendo colocado o capital a render de que resultaria que, em 

geral, «os géneros vendidos pelo celeiro foram sempre mais caros do que o fossem 

pelos comerciantes». 

 A incapacidade e incompetência dos seus responsáveis atingiriam tais 

proporções que os celeiros «nunca tiveram artigos de subsistência para minorar a 

carência extrema dos alimentos que faltaram nas localidades, e quando os tinham, 

                                                 

1125
 ADF. Livros Copiadores de Circulares para as Câmaras Municipais, (1895-1919), Celeiros 

Municipais, Circular n.º 1, de 1/1/1919. 
1126

 ADF. Inventário do Governo Civil. Livros Copiadores de Correspondência do Governo Civil, 1918 

(150A), «Ofício ao Exmo. Snr. Comandante da Companhia de Instrução de Faro», 2.º Secção, n.º 795, 29 

de Novembro de 1918. 
1127

 O Algarve, n.º 593, 03/08/1919, p. 1 e n.º 595,17/08/1919, p. 2. 
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procediam de tal modo que era apenas distribuídos aos apaniguados ou a quem se 

dispunha a perder dias para os alcançar».
1128

 

 Se os celeiros não cumpriram devidamente o que se encontrava estipulado na lei, 

muitos menos o cumpriu o celeiro de Faro, presidido, nos últimos tempos por um 

«velho general» (Carlos Ney Ferreira) que acumulava as funções de presidente da 

Câmara. Entre as suas «tropelias» enumera-se o açambarcamento, por exemplo, de 

açúcar e de sabão, para depois, os vender a preços muito superiores aos da compra. Era 

também criticado por mandar primeiramente vender o produto mediante senhas de 

consumo, depois, por simples senhas passadas pela Câmara e, posteriormente, sem 

qualquer tipo de senha, para regressar novamente ao regime das senhas. Obviamente, os 

principais afectados era o povo que desesperava para poder adquiri-las. Em relação ao 

açúcar pilé, ora se vendia «com requisição do médico, ora sem requisição em grandes 

proporções» a quem o podia apanhar. O preço era consoante o humor do «general»: 540 

e 1100 réis
1129

. 

Entretanto, em Olhão, os comerciantes encarregar-se-iam de vender os produtos 

que se encontravam no armazém do celeiro municipal, apenas, com um ligeiro lucro. E, 

assim, terminaria também, as longas e intermináveis bichas
1130

. 

Em Faro, era o reverso da medalha, onde «dezenas de pessoas se acumulam à 

porta esperando que este se abra; abre-se quando alguém tem nisso sua especial 

vontade e ou não se serve ninguém, ou se faz escolha de alguns priveligiados…». E, não 

demoraria muito tempo para chegar a fatídica informação: «neste dia não se vende 

mais»
1131

. 

 Após a queda do sidonismo, seriam empossadas duas direcções, 

respectivamente, a 13 de Janeiro e a 1 de Abrir de 1919
1132

. De ambas foram elaborados 

inventários e balanços
1133

, cujos valores e artigos evidenciavam que o celeiro farense 

possuía importantes activos que, embora não fossem suficientes para estancar a fome na 

cidade, certamente a poderiam ter minorado. 

                                                 

1128
 “Os Celeiros Municipaes”, O Algarve, n.º 558, 01/12/1918, p. 2. 

1129
 “Os Celeiros Municipaes”, O Algarve, n.º 558, 01/12/1918, p. 1. Em Olhão, Pedro Oliva & Macedo, 

Ltda., vendia sabão offenbach, rosa e azul, às meias caixas de 30 quilos a 12$00, O Algarve, n.º 561, 

22/12/1918, p. 2. 
1130

 “Os Celeiros Municipaes”, O Algarve, n.º 561, 22/12/1918, p. 2. 
1131

 “Os Celeiros Municipaes”, O Algarve, n.º 561, 22/12/1918, p. 2. 
1132

 ADF. Fundo: Câmara Municipal de Faro, Celeiro Municipal de Faro, Actas das Sessões da Direcção 

do Celeiro Municipal, 1918-1919, «Acta n.º 7», 1/4/1919, B/F.5. 
1133

 Cf. Anexo Documental. 
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 Entretanto, na reunião de 28 de Fevereiro de 1919, seria aprovado o edital que 

fixava «um único tipo de pão com o preço de $26 o quilo com a tolerância de dez por 

cento no peso», o qual deveria ser afixado, logo que chegassem a Faro «os nove vagons 

de trigo que foram despachados de Pias». Outra resolução tomada foi «procurar vender 

com rapidez os géneros existentes e que pela demora e baixa dos preços cada vez dão 

mais prejuízo e de entregar os armazéns arrendados a Bulhões Maldonado & Silva 

limitada», logo que terminasse a venda daqueles géneros
1134

. 

Afirmaria Lyster Franco, a 1 de Abril de 1919, que vinha tomar posse do 

Celeiro, e com Eduardo Soromenho proceder a «um balanço e inventario circunscrito, a 

fim de ficarem bem cientes do estado do mesmo celeiro, sem que neste seu desejo 

podesse haver qualquer ideia menos desprimorosa para com a Direcção cessante». 

Esta manifestou a melhor boa vontade em proceder ao balanço e inventário. Miguel 

Roldan Ramalho Ortigão e Paulo da Silva Pinto declararam existir na posse de Teixeira 

d‟Azevedo o seguinte: 41.700$90; 2.143$08 no cofre do celeiro e 3.426$32 em dívidas 

provenientes de diversos fornecimentos
1135

. 

 A vida desta instituição continuaria problemática. Durante o resto do ano de 

1919 deparamos com um número considerável de notícias sobre a questionável 

administração do celeiro farense. Problemas respeitantes a irregularidades no seu 

funcionamento; venda de produtos adulterados; roubos e delapidações; favoritismos; 

especulação; desenvolvimento de negócios em proveito particular, foram algumas das 

questões que surgiram na imprensa. 

 

 

7.2.2. O celeiro municipal de Loulé 

A falta de artigos de primeira necessidade levou a Câmara Municipal a fundar o 

Armazém de Subsistências, que, em 1917, seria financiado gratuitamente pelo 

capitalista local José da Costa Mealha, no valor de 15 contos
1136

, com o propósito 

expresso de adquirir os produtos indispensáveis à alimentação da população. O saldo 

deste Armazém, de treze mil quatrocentos e noventa e oito escudos, foi uma das fontes 

                                                 

1134
 ADF. Fundo: Câmara Municipal de Faro, Celeiro Municipal de Faro, Actas das Sessões da Direcção 

do Celeiro Municipal, 1918-1919, «Acta n.º 7», 28/2/1919, B/F.5. 
1135

 ADF. Fundo: Câmara Municipal de Faro, Celeiro Municipal de Faro, Actas das Sessões da Direcção 

do Celeiro Municipal, 1918-1919, «Acta n.º 7», 1/4/1919, B/F.5. 
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 AHML. Acta da Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Loulé, de 7/11/1917. 
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de financiamento aplicada na construção da Avenida João da Costa Mealha, em 

Loulé
1137

. 

 A constituição do celeiro municipal tardou. Parece terem existido reticências à 

sua existência. É o que se depreende do Director-Geral dos Serviços de Abastecimento 

quando, em 5 de Agosto de 1918, pressionou o presidente da Câmara Municipal de 

Loulé a constituir o celeiro para garantir «o abastecimento dos povos», do concelho e 

auxiliar o governo na «protecção ao consumidor». Cada celeiro municipal devia 

procurar resolver o problema do abastecimento local, quer utilizando a produção do 

próprio concelho
1138

. 

 Assim, não eram admitidos intermediários e qualquer celeiro que com estes 

transaccionasse estava na ilegalidade. Era importante que esta disposição fosse 

cumprida, visto que se o lavrador tivesse quem lhe comprasse o cereal por preço 

superior ao da tabela não o venderia ao celeiro pelo preço legal. O cumprimento da lei 

obrigaria os intermediários a desistir dos seus negócios «secretos» e o produtor 

convencia-se que apenas podia vender aos celeiros e ao governo
1139

. O melhor auxílio 

que poderiam prestar era de cuidarem do abastecimento local dispensando a intervenção 

do governo que «muito preocupado anda com os múltiplos e urgentes problemas 

nacionais a resolver»
1140

. 

Para o celeiro louletano foi eleito o vogal da Câmara Municipal, Artur Gomes 

Pablo e os seu Vice-Presidente de a «representar em todas as diligências que forem 

necessárias para a obtenção de trigo e farinha para o seu Celeiro»
1141

. 

Em finais de Agosto de 1918, estando o concelho de Loulé com «absoluta falta 

de pão», o presidente do celeiro, o médico Bernardo Lopes, em telegrama ao 

Governador Civil de Faro, em Lisboa, no Hotel Francfort, afirmava ter resolvido 

levantar farinha na estação do caminho-de-ferro daquela vila, pagando de armazenagem 

                                                 

1137
 MARTINS, Isilda Maria Resende, Loulé no Século XX, vol. II, A Primeira República, 1910 a 1926, 

pp. 126, 157 e 164. 
1138

 Em telegrama de 15 de Outubro de 1918, um tal Pereira Fernandes de Mértola, informava o 

governador civil que, por intermédio do celeiro de Mértola, em troca de farinhas desejava receber 

alfarroba, feijão e batatas (ADF. Fundo Governo Civil. Registo de Documentos Relativos à Saúde 

Pública, 1918, Mç10/Cx874, «Telegrama ao Exmo. Governador Civil», Mértola, de 15 de Outubro de 

1918). 
1139

 AHML. CML. Celeiro Municipal de Loulé, Correspondência Geral Recebida, 

CMLLE/B/F/003/Mç001, 1918-1920, Circular do Ministério dos  Abastecimentos, 1.º Repartição, ao 

Presidente do Celeiro Municipal de Loulé, 16/01/1919. 
1140

 AHML. CML. Celeiro Municipal de Loulé, Correspondência Geral Recebida, 

CMLLE/B/F/003/Mç001, 1918-1920, Circular n.º 6.601, 24 de Novembro de 1918. Secretaria de Estado 

dos Abastecimentos, 1.º Repartição. 
1141

 AHML. Acta da Sessão ordinária da Câmara Municipal de Loulé, de 25/07/1918 e 5/9/1918. 
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943$50. Na venda da farinha não entrara aquela despesa para que o preço não 

aumentasse exageradamente
1142

. 

  Analisando a documentação deste celeiro constatamos que entre Agosto e 

Dezembro, o concelho de Loulé debateu-se com a escassez de trigo, milho, batata, grão, 

azeite, arroz, açúcar, carvão e petróleo
1143

. 

 

 

7.2.3. Outros celeiros municipais 

Como estabelecia a legislação, todos os concelhos deveriam ter um celeiro. Os 

dois anteriormente referidos foram aqueles onde encontrámos maior abundância de 

documentação. Façamos agora um périplo por outros celeiros algarvios. Nem todos 

ficaram, porém, satisfeitos com a criação destas instituições, designadamente os 

sindicatos agrícolas e outras entidades congéneres
1144

. 

Em Vila do Bispo realizara-se um comício para protestar contra o facto do 

presidente da comissão administrativa não querer o funcionamento do celeiro 

municipal
1145

, ao contrário do desejo manifestado pelas populações de Vila do Bispo e 

de Sagres
1146

. Aquele terá mais tarde pedido a demissão do cargo
1147

. 

                                                 

1142
 AHML. CML. Celeiro Municipal de Loulé, Livros de Actas das Sessões da Direcção, 

CMLLE/B/F/002/Lv001, 1918-1920. 
1143

 AHML. CML. Celeiro Municipal de Loulé, Livros de Actas das Sessões da Direcção, 

CMLLE/B/F/002/Lv001, 1918-1920, «Ofício ao Director Geral das Subsistências», n.º 5, de 17/9/1918 e 

AHML. CML. Celeiro Municipal de Loulé, Correspondência Geral Recebida, CMLLE/B/F/003/Mç001, 

1918-1920. Alguma daquela farinha vinha ilegalmente de Espanha. Lamentava o agricultor de Mértola, 

Emídio Lima: «Os contrabandistas nos ultimos 20.000 quilos que importei para esse Celleiro, elevaram 

o preço a $28 motivo porque no contrato tenho um prejuizo não pequeno».  
1144

 O Algarve, n.º 543, 18/08/1918, p. 2. 
1145

 Em telegrama ao governador civil, em 28 de Agosto de 1918, o regedor da freguesia de Sagres, Artur 

Gomes, confirmava que não havia celeiro municipal no concelho de Vila do Bispo porque o presidente da 

Câmara «declara publicamente não querer organisar...». Consequentemente, como a autoridade 

administrativa não autorizava o trânsito de produtos (trigo, farinha e azeite), estes faltavam e o povo 

«irritado» prometia assaltos. Ainda naquele dia, outro telegrama mais alarmante esclarecia que a «guarda 

republicana ameaça apreender farinha moida para padarias de Sagres como não ha pão ali população 

maritima irritada ameaça assaltar» a vila do Bispo (ADF. Fundo Governo Civil. Registo de Documentos 

Relativos à Saúde Pública, 1918, Mç10/Cx874, «Telegrama ao Exmo. Governador Civil», Sagres, de 28 

de Agosto de 1918).  
1146

 ADF. Fundo Governo Civil. Registo de Documentos Relativos à Saúde Pública, 1918, Mç10/Cx874, 

«Telegrama ao Exmo. Governador Civil», Vila do Bispo, de 9 de Setembro de 1918. Ainda em 18 de 

Setembro o movimento a favor do celeiro mantinha-se como se comunica ao governador civil: «Povo vila 

Bispo reunido abstraindo qualquer ideia politica vem novamente elogiando procedimento digno 

administrador Concelho reclama contra entidades que se recusam obstinados funcionamento celeiro tal 

acto demonstra desacatamento decreto governo irritando mesmo povo dificilmente candido» (ADF. 

Fundo Governo Civil. Registo de Documentos Relativos à Saúde Pública, 1918, Mç10/Cx874, 

«Telegrama ao Exmo. Governador Civil», Vila do Bispo, de 9 de Setembro de 1918).  
1147

 ADF. Fundo Governo Civil. Registo de Documentos Relativos à Saúde Pública, 1918, Mç10/Cx874, 

«Telegrama ao Exmo. Governador Civil», Vila do Bispo, de 11 de Setembro de 1918. 
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Nem em todas as localidades algarvias foi cumprida a legislação sidonista sobre 

a questão em apreço. Foi o caso de Alcoutim, cujos acontecimentos dramáticos já 

tratámos anteriormente. Um outro ocorreu em Albufeira onde houve um armazém de 

géneros que fora administrado pelo presidente e um vogal da Comissão Municipal e 

pelo administrador do concelho e que «impropriamente chamavam Celeiro Municipal 

mas que não podia ter existencia alguma oficial porque o celeiro nunca foi instalado e 

nem a comissão de abastecimentos», segundo o presidente da Câmara Municipal, «já 

deveria existir pois que a sua missão terminou com a criação dos Celeiros 

Municipais»
1148

. 

O celeiro de V. R. S. A., segundo o seu presidente, respondendo a 17 de 

Outubro, a um ofício do Governador Civil, funcionava apenas com capital fornecido 

gratuitamente pela indústria e comércio daquela vila
1149

. 

O Celeiro Municipal de Olhão à semelhança de muitos congéneres atravessou, 

como a época, períodos turbulentos. Em meados de Setembro de 1918, não havia sabão, 

nem azeite para vender ao público
1150

. Foi esta enorme escassez de géneros a mola que 

impulsionou o assalto ao celeiro, em 25 de Outubro de 1918, assim como a armazéns de 

figo e a mercearias
1151

, que analisaremos com mais pormenor à frente. 

 O celeiro municipal de Portimão em nada se distinguiu dos outros celeiros 

algarvios
1152

. A análise da sua correspondência
1153

 permite constatar as dificuldades de 

abastecimento do concelho. Pelas muitas dezenas de ofícios perpassa essencialmente as 

relações entre aquele celeiro e diversas entidades – governo, governador civil, câmaras 

municipais e particulares -, mas com predominância das entabuladas com diversos 

celeiros (Lagoa, Monchique, Aljezur, Odemira, Garvão, Ourique, Mértola, Alcácer do 

Sal, Beja, Serpa, Évora e Coimbra). Deparamos com uma verdadeira geografia da 

produção, visto que eram celeiros que armazenavam e comercializavam produções 

                                                 

1148
 Fundo Governo Civil, Registo de Correspondência Recebida pelo Governo Civil, 1918 (Mç2/Cx761), 

«Ofício do Presidente da Câmara Municipal de Albufeira», n.º 54, de 14 de Abril de 1919.  
1149

 ADF. Fundo Governo Civil, Registo de Correspondência Recebida pelo Governo Civil, 1918, 

Mç2/Cx761, «Ofício do Presidente do Celeiro Municipal de V. R. S. A.», n.º 225, de 14 de Outubro de 

1918. 
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 AHMO. Administrador do Concelho, Correspondência Expedida (Copiadores), «Ofício ao Exmo. Sr. 

Governador Civil do Districto de Faro”, n.º 229, Olhão, 14/09/1918. SR:A/A.2.79, 1918-1919 – 

Governador Civil n.º 1. 
1151

 AHMO. Fundo Documental: Câmara Municipal de Olhão, Livros das Actas das Sessões das 

Vereações, sessão ordinária de 7/11/1918, SR:B/A.1.16, 1918-1920. 
1152

 Cf. Correspondência Expedida Pelo Celeiro Municipal desde 22 de Agosto de 1918 a 9 de Setembro 

de 1919, Caixa 598. 
1153

 Esta correspondência é constituída por 90 ofícios, em 1918, e 114, em 1919, num total de 118 folhas 

(borradores). 
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próprias das suas regiões. Era o caso dos cereais no Alentejo, da batata em Monchique, 

ou do arroz em Aljezur e Alcácer do Sal . O celeiro de Portimão, como em outros casos, 

propunha a troca de produtos que escasseavam por outros em excesso, como por 

exemplo, alfarroba, peixe e mesmo vinho. 

 

 

8. A Greve Ferroviária de 18 a 

    23 de Julho de 1918 

Foi no contexto do agravamento das condições económicas e sociais que, em 18 

de Julho de 1918, rebentou a greve dos empregados dos caminhos-de-ferro do Sul e 

Sueste, deixando o Algarve isolado do resto do país
1154

. 

As reclamações daqueles vinham, pelo menos, desde 19 de Janeiro de 1918, 

quando uma comissão eleita entregou ao Ministro do Comércio, Xavier Esteves, as suas 

reclamações, designadamente o «abono unico de 12$00 para todo o pessoal incluindo 

nos seus vencimentos uma primeira subvenção concedida pela administração e 

cortando outras suas subvenções já concedidas»
1155

. 

Num extenso e pormenorizado documento, os ferroviários narram as difíceis 

negociações com o governo. Finalmente, o referido ministro, ao fim de dois meses, 

concederia um aumento de 20% sobre os vencimentos até 360$00, unicamente para os 

trabalhadores de Lisboa e do Barreiro. Proposta que seria evidentemente recusada. Por 

pressão do Ministro do Interior, seria, depois, concedida ao pessoal da linha a 

subvenção de 10%, ou seja, metade do abono concedido ao outro pessoal. Era uma 

proposta aviltante, quando havia entre a classe quem fosse remunerado em 256 réis, 

tendo a seu cargo três e quatro pessoas de família. Pior: havia quem recebesse a 

subvenção diária de 96 réis, enquanto outros tinham uma subvenção anual de 400 

escudos. 

Na continuação, os ferroviários comprovavam a má administração da 

Companhia, sublinhando, naquilo que nos interessa para o nosso estudo e já várias 

vezes referido, que «as mercadorias nas estações do Sul e Sueste pejavam as estações e 

todo o Sul do Paiz reclama contra a falta de transportes e dos prejuisos que do facto 

advinham a todo o comercio da Região». Perante a não resolução das suas 

                                                 

1154
 “A Greve Ferro-Viaria”, O Algarve, n.º. 539, 21/07/1918, p. 1. 

1155
 “Os Ferro-viarios do Sul e Sueste. As suas reclamações”, Voz do Sul, n.º 71, 17/03/1918, p. 3. 
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reivindicações, os ferroviários ameaçavam com a eminência de uma «atitude energica», 

declinando nas instâncias superiores toda a responsabilidade da sua atitude
1156

. 

Outras medidas reclamavam os operários, designadamente, a isenção que os 

obrigava ao pagamento de um imposto de rendimento, a restituição de passes e 

melhorias para alguns empregados. Afirmava um ferroviário, que muita gente supunha 

que a classe auferia enormes vencimentos, mas não se lembravam que tudo era 

absorvido pelos «crescentes encargos da vida e nem reparavam que todas as melhorias 

concedidas apenas teem aproveitado ao açambarcador!»
1157

. 

Para além das reivindicações de carácter económico, os ferroviários insurgiram-   

-se contra a publicação por Machado Santos dos decreto n.º 4.205 e n.º 4.206, ambos de 

4 de Maio de 1918
1158

. O primeiro decreto, em algumas das suas disposições, seria 

suspenso em Junho
1159

. 

Desencadeou-se, então, na versão de Cunha Leal, uma guerra aberta entre aquele 

e a Administração e Direcção Geral da C.P. que instigaria a greve ferroviária
1160

. 

Machado Santos, como quase sempre impetuoso, ordenaria a prisão de todos os 

administradores da C.P. Estes apelariam para Sidónio Pais que lhes daria razão. O 

suficiente para que o «fundador da República» solicitasse a sua exoneração, concedida a 

                                                 

1156
 “Os Ferro-viarios do Sul e Sueste. As suas reclamações”, Voz do Sul, n.º 71, 17/03/1918, p. 3. Desde 

Abril de 1918 que este periódico surgem grandes espaços em branco, sinónimo de acção censória. 
1157

 “Echos da greve”, Voz do Sul, n.º 86, 25/7/1918, p. 1. 
1158

 O decreto n.º 3.964, de 23/03/1918, concedera uma melhoria de situação aos empregados dos 

caminhos-de-ferro do Estado.  

 O decreto n.º 4.205, de 4/5/1918, aprovava o regulamento dos caminhos-de-ferro e o decreto n.º 

4.206, aprovava a organização da Direcção dos Transportes Terrestres. Inseria-se nestes decretos os 

vencimentos anuais do pessoal dos caminhos-de-ferro que estava compreendido entre um máximo de 

1.980$00 e um mínimo de 300$00. Uma das causas do despoletar da greve fora precisamente o 

«monstruoso» decreto n.º 4.205, e o 4.206 (“Ferro-viarios do Sul e Sueste. Importante reunião magna”, A 

Situação, n.º 53, 2/6/1918, p. 3; “A Greve dos ferroviarios. O que querem os grevistas?”, A Situação, n.º 

54, 4/6/1918, p. 1 e 2 e “Subitamente. O pessoal ferroviario do Sul e Sueste declara-se em gréve”, A 

Situação, n.º 93, 19/7/1918, p. 2. 

Um ferroviário era extremamente crítico quanto àquele decreto que criara um «estado maior 

espalhafatoso, anichou mil e um compadres e afilhados, cerceou justas regalias de empregados, cortou 

ordenados de pessoa de 20 e 30 anos de serviço bom e efectivo, trouxe para a Republica nova velhos 

regulamentos e velhissimas leis, organisou um direcção geral numerosa e bem tratada, desorganizou os 

serviços todos que estavam creados, emfim mil e uma cambiantes qual deles mais estupenda e irrisoria» 

(A Lucta, 09/05/1918, p. 2). 

Para os finais do mês de Maio, os ferroviários reuniram-se no Barreiro onde aprovaram uma 

moção protestando contra a criação do imposto de rendimento, exigindo a sua abolição (O Algarve, n.º 

531, 26/05/1918, p. 2).  
1159

 Decreto n.º 4.389, de 11/04/1918. Ver ainda A Lucta, 13/06/1918, p. 2. 
1160

 SILVA, Armando Barreiros Malheiro da, Sidónio e Sidonismo. História de Um Caso Político, vol. 2, 

Imprensa da Universidade de Coimbra, Coimbra, 2006, p. 207. 
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9 de Junho e que «arrastou, também, a do indefectível machadista e capitão de Mar e 

Guerra José Carlos da Maia, exonerado a 27 de Junho, ...»
1161

. 

Tanto Rocha Martins como Teófilo Duarte atribuíram a contestação dos 

ferroviários ao decreto n.º 4.205, enquanto na sessão da Câmara dos Deputados, 

realizada a 31 de Julho de 1918, Mendes do Amaral, Secretário de Estado do Comércio, 

e alguns deputados, consideraram que no centro da polémica estava o decreto n.º 4.206. 

Qualquer que tivesse sido a causa, a greve seguiria o seu inexorável curso. Para 

o semanário O Algarve, a greve numa empresa ligada ao Estado, sendo «os empregados 

ferro-viarios …» empregados da nação e pelos prejuízos causados era apelidada de 

crime
1162

. 

Em meados daquele mês, os ferroviários reclamavam a imediata execução da 

legislação sobre caminhos-de-ferro que se encontrava suspensa, na parte relativa à 

reorganização de quadros. Numa nota oficiosa afirmava-se que à Secretaria de Estado 

das Subsistências e Transportes
1163

, já extinta, que algumas reclamações tinham sido 

atendidas à excepção de duas: a respeitante à abolição do imposto de rendimento e a 

respeitante à parte do decreto n.º 4.206, sobre o quadro do pessoal ferroviário do 

Estado
1164

. 

 

 

8.1. O Impacto da Greve no Algarve 

A greve dos ferroviários teve enorme repercussão no Algarve. Logo no primeiro 

dia o Governador Civil de Faro pedia que estivesse à sua disposição uma força de 40 

praças, pedido reforçado no dia seguinte para ser colocada à porta do próprio Governo 

Civil
1165

, enquanto as estações de caminho-de-ferro foram imediatamente ocupadas 
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militarmente
1166

, assim como se tomava posse das máquinas
1167

. Os maquinistas, pelo 

seu lado, tinham retirado peças às máquinas
1168

. 

Com a falta de comboios foi necessário requisitar automóveis e carros de carga 

para o transporte de passageiros e de mercadorias
1169

. Em 20 de Julho, o Secretário de 

Estado do Interior, sentenciava drasticamente que caso fosse possível organizar um 

comboio, então, que se deveriam «colocar vagon com grevistas dentro para que 

havendo acto de sabotagem serem eles os primeiros a sofrer»
1170

. 

E não tardaria a perseguição aos grevistas. Em 21 de Julho o Governador Civil 

solicitava aos administradores dos concelhos o nome dos ferroviários que desejavam 

trabalhar, mas também o nome de todos os grevistas e principais dirigentes, com o 

propósito de «tomar medidas energicas para estabelecer comboios na provincia»
1171

. 

E, como estabelecer as comunicações, designadamente de correio entre o 

Algarve e Lisboa? Quer por intermédio de uma canhoneira, quer por intermédio de 

automóveis que conduziriam o correio até Beja e, desta cidade para a Sertã, o serviço 

seria determinado por Lisboa
1172

. 

No mesmo dia o Governador Civil afirmava existir completo sossego, que os 

grevistas estavam receosos da atitude da população e que se encontravam 

«desorientados», devido às medidas tomadas para restabelecer o trânsito
1173

. 
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Mas, nem só os ferroviários tinham aderido à greve, também o pessoal que 

residia nas estações estava solidário com os grevistas. E, se assim era, então havia que 

os desalojar «imediatamente» das respectivas habitações
1174

. 

No dia 21, o Secretário de Estado do Interior, tinha informado o Governador 

Civil que as medidas adoptadas estavam resultando e que as locomotivas e os vapores 

do Barreiro tinham já sido reparados. Em Lisboa e no Barreiro o sossego era completo, 

tendo as populações condenado a atitude dos grevistas
1175

. No dia 22 a greve perdia 

fôlego, visto que já se conseguira organizar alguns comboios no Algarve
1176

. No dia 

seguinte, o Governador Civil afirmava que a greve estava solucionada, para no dia 24 

narrar as sabotagens que tinham sido realizadas. Na linha entre Boliqueime e Loulé fora 

encontrado um rail atravessado, várias pedras e um rail partido. As máquinas que se 

encontravam em depósito em Faro tinham sido sabotadas e a máquina que se tinha 

utilizado para formar um comboio, faltava-lhe peças. Perante, estes acontecimentos o 

comboio parara a dois quilómetros da estação de Albufeira
1177

, no sítio das Fontainhas, 

guardado por forças militares
1178

. Os grevistas que tinham protagonizado aquelas acções 

estavam a ser procurados
1179

, tendo um deles, o chefe da estação de Boliqueime sido 

detido
1180

. Ainda no dia 23, o referido Secretário de Estado, ordenava a retirada da linha 

e das estações das forças militares à medida que o serviço fosse retomado e a libertação 

dos grevistas presos, desde que não tivessem cometido qualquer delito comum
1181

. 
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Em telegrama de 25, o administrador do concelho de Loulé, informado pelo 

regedor de Boliqueime, dava conta que por aquela freguesia «transitaram empregados 

ferro viários recebendo e dando ordens reuniões», depreendendo-se que o movimento 

ainda não tinha terminado completamente
1182

.   

 No referido dia, pelas 19 horas da tarde e, após «oito longuissimos dias de 

espera, d‟ansiedade e de receios», tinha chegado a Faro o comboio, «trazendo os 

triunfadores grevistas ferroviarios que, ebrios de entusiasmo clamavam em altas vozes 

a sua vitoria, desafiando todo e qualquer Governo a medir-se com elles». Na frente do 

comboio vinha um dístico onde se podia ler «Vitória», facto que «causou pessima 

impressão pelo desprestigio que ao Governo acarretava e a mim seu delegado, que não 

pude obstar a esse desacato». 

 Fora, na opinião do Governador Civil, uma greve que causara prejuízos e fora 

mal recebida pela população. A isto somava-se a acusação que recaía sobre os 

ferroviários de serem «motores dos inumeros roubos que ha uns annos a esta parte se 

estão continuamente dando nas linhas do Estado». A visibilidade dos rápidos sinais 

exteriores de riqueza que ostentavam esses trabalhadores que venciam «ordenados que 

não justificavam as despezas que impudente e imprudentemente fazem» tinha-lhes 

criado entre a população uma «atmosfera de desagrado que a gréve veio pôr em 

destaque». 

 Afinal, nem tudo estava resolvido. Depois de terem retomado o trabalho, alguns 

operários expulsaram da estação do Terreiro do Paço e da do Barreiro três funcionários. 

Os operários «sublevados» formaram um comboio especial, onde o «comité» se 

deslocava, dando instruções ao pessoal
1183

. 

 Em Olhão, a 25 de Julho, quando chegara o comboio de exploração com o 

«comité» dos ferroviários, a população dividira-se: uns gritaram vivas aos ferroviários, 

outros responderam «Abaixo a Gréve!» e «Abaixo os ferroviarios!».
1184

 

 Em 28 de Julho, a greve estava solucionada, embora se desconhecesse o 

paradeiro do tal «comboio especial», constando que se encontrava entre Évora e Tunes. 

                                                                                                                                               

governador civil era da sua opinião de colocar os trabalhadores presos em liberdade. A resposta fora que 

se os «actos politicos não estão sob acção penal cumpre ter em vista sua maior ou menor gravidade. Em 
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reconheça a sua inculpablidade» (ADF. Fundo Governo Civil. Registo de Documentos Relativos à Saúde 

Pública, 1918, Mç9/Cx874, «Telegrama ao Exmo. Governador Civil», de 30 de Julho de 1918).  
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Aquele comboio, constituído por material de excelente qualidade e com salões de 

primeira, dificultava a marcha a outros comboios, provocando enormes atrasos na linha 

do Algarve. 

 

 

9. O «Arraçoamento»
1185

 

    (Racionamento) 

 As medidas implementadas pelo sidonismo para fazer face à profunda crise 

económica e social que dilacerava o país, em nada contribuiu para ultrapassar as 

dificuldades. 

 Num extenso documento, dado a conhecer ao país, em 8 de Agosto de 1918, o 

Directório do P.R. P., onde atacava violentamente a administração sidonista, referia-se à 

questão das subsistências, que, aliás, não fora capaz de ultrapassar, denunciando, com 

alguma verdade, «as rusgas aparatosas aos pequenos comerciantes, enquanto pelas 

malhas da lei escapam os verdadeiros responsáveis da situação, os grandes 

açambarcadores que são carinhosamente escolhidos para ditar a lei em matéria 

económica»
1186

. 

 Em finais de Agosto havia falta de farinhas em S. Brás de Alportel, Faro, Tavira 

e Olhão. Os reflexos sociais eram imediatos com o «povo num estado de exaltação que 

é de prever muito breve haver grandes desgostos». O pão que tinha sido colocado, em 

Faro, ao preço de 38 centavos, «produziu pessimo efeito não podendo maior parte 

operarios comprar pão pelo alto preço»
1187

. 

 No princípio de Setembro faltava quase tudo: trigo, milho, cevada, fava, arroz e, 

havia três dias que não aparecia batata, alguns dos quais seguiam para Lisboa com 

evidentes prejuízos para o distrito. Os caminhos-de-ferro, certamente por ordens 

superiores, tudo despachava e sem guias, considerando-se um dos motivos pela 

rarefacção dos géneros. O Governador Civil apontava a culpa à «ganancia louca de 

muito», «prejudicando classes proletarias»
1188

. Defraudava estas últimas, mas enchia os 

bolsos a outros como denunciava o monárquico José Filipe Álvares, não estando longe 
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da verdade ao afirmar que «Emquanto a pretexto da guerra uns aumentam 

vertiginosamente o seu capital, outros vivem com menos, cheios de dificuldades, de 

dores e de lagrimas que faz comover os corações mais gelados. 

 Para ser comerciante, durante a guerra, deixou de ser necessario ser-se 

inteligente; para ser um simples armazenador de generos de primeira necessidade para 

o pobre, o capital deixou de ser a justa remuneração do trabalho e do talento para ser 

o producto dum crime. 

 Um capitalista que pense em fazer fortuna, compra qualquer genero de primeira 

necessidade, e guarda-o; já sabe que d‟ahi a seis mezes tem duplicado ou triplicado o 

capital, só com o trabalho de deter guardado este genero, emquanto ele faz falta em 

casa o pobre»
1189

.  

No Verão de 1918, como abundantemente analisámos, a escassez e mesmo a 

falta de produtos era quase total
1190

. Um novo mecanismo, presumivelmente tardio, iria 

ser introduzido pelo governo sidonista: o «arraçoamento». 

A 2 de Setembro de 1918, era publicado o Edital n.º 1
1191

 Na cidade de Faro pela 

mesma altura era afixado aquele Edital, assinado pelo tenente-coronel do Serviço de 

Administração Militar e Director Geral das Subsistências, Benjamim Maia de Loureiro. 

Eram as seguintes as suas disposições: desde o dia 16, em Lisboa, e desde o dia 

23 de Setembro, no resto do país, ficava vedado a venda directa e consumo dos géneros 

sujeitos a ração, sem que, pelo consumidor fossem apresentadas a carta e a senha de 

consumo; estas seriam directamente requisitadas aos armazéns da Imprensa Nacional, 

pelas Juntas de freguesia de Lisboa e Porto e pelas Câmaras Municipais pelo resto do 

país; estas requisições seriam satisfeitas de 7 a 12, em Lisboa, e de 12 a 20, no resto de 

país; A carta de consumo custaria $06 centavos (60 réis); O trânsito de géneros sujeitos 

a racionamento continuava subordinado às regras estabelecidas; Ficava expressamente 
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proibida a venda directa do produtor ao consumidor. Os produtores apenas venderiam 

ao Estado, ao armazenista, ao retalhista, aos celeiros municipais ou às cooperativas de 

consumo. Os armazenistas e celeiros somente poderiam vender às cooperativas ou aos 

retalhistas. Os consumidores apenas poderiam apresentar as suas senhas nas 

cooperativas ou nos retalhistas; Ninguém se poderia recusar a vender, nem o excedente 

do seu consumo e do que precisasse para as sementeiras nem o que tivesse sido ou fosse 

destinado à venda; A sonegação à venda, importava à apreensão e mais penalidades 

consoante o decreto com força de lei nº 4 506, de 29 de Junho de 1918
1192

. 

 No dia 4 de Setembro era publicado o Edital n.º 2,
1193

 que autorizava a 

distribuição gratuita de cartas e senhas de consumo aos indigentes, reconhecidos pelas 

juntas de freguesia ou pelos regedores. Os géneros a racionar desde o dia 2, seriam o 

açúcar, 700 gramas, por pessoa e por mês e o petróleo, 3 litros, por domicílio e por mês. 

 O Edital n.º 3,
1194

 de 21 de Setembro e que entraria em vigor a 1 de Outubro, 

proibia a utilização de farinha para usos culinários, para o fabrico de bolacha, bolos ou 

pastéis sem a devida autorização da Direcção Geral das Subsistências e, chegava-se ao 

ponto de se regulamentar nos produtos que entravam nas diferentes refeições. 

 No dia 23 do referido mês, novo edital surgiu, regulando o racionamento em 

hotéis, pensões, casas de pasto, restaurantes e estabelecimentos congéneres
1195

. 

 O racionamento, no fundo, não seria, equitativamente repartido. Para além das 

«rações» serem escassas, todos aqueles que possuíam rendimentos mais elevados, 

sempre poderiam comprar ao açambarcador, por portas e travessas, quer os produtos 

alimentares de uso comum, quer, principalmente, todos aqueles géneros de valor mais 

elevado, como o café, a carne, o peixe e as massas. As classes de menores rendimentos 

continuariam a enfrentar o constante aumento dos produtos essenciais e que dificilmente 

os seus minguados salários acompanhavam, 
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10. A «Revolução de Outubro» de 1918 

     em Olhão 

Em Olhão, o ano de 1918, como, aliás, nas restantes localidades algarvias, 

constituiria o paroxismo no respeitante à escassez de géneros de primeira necessidade. 

A 15 de Setembro tinham chegado informações ao governo civil que se 

preparavam «graves desordens, assaltos e ataques a pessoas e proprietarios» de 

Olhão
1196

. 

Em finais de Outubro atingiu-se o clímax da terrível situação. Havia já quatro 

dias que Olhão se encontrava sem pão. Perante este cenário quase apocalíptico, o 

presidente da Comissão Administrativa dirigiu-se ao próprio Sidónio Pais, apelando ao 

seu «coração magnanimo», solicitando o envio de 200 toneladas de milho que acabara 

de chegar ao porto de Lisboa e igualmente que permitisse que o Governador Civil de 

Beja remetesse para o celeiro municipal um ou dois vagãos de farinha ou trigos 

destinados a Lisboa. A fome era «negra. Já basta a epidemia que muitos mortos tem 

feito»
1197

. 

Escrevendo ao Governador Civil de Faro, o presidente do celeiro olhanense 

concordava que fosse satisfeito o pedido de quatro vagãos de alfarroba ao celeiro de 

Beja. Considerava justo o pedido, visto que «com raras excepções, nos são satisfeitos 

os nossos pedidos de trigo, farinha e outros generos». Era uma permuta benéfica para 

os povos do concelho de Olhão. Mas não deixava de, na sua missiva, perpassar uma 

crítica: «Presentemente está a embarcar n‟esta villa, para o estrangeiro grande 

quantidade de d‟alfarroba. Ora, se ha liberdade para o nosso concelho abastecer 

mercados estrangeiros, parece que não menos liberdade deverá haver para abastecer 

os celeiros do nosso paiz». Obviamente que se solicitava guias de trânsito para esta 

permuta
1198

. 

Todos os esforços da autarquia e do celeiro municipal foram baldados. Os povos 

não esperaram. A catástrofe parecia eminente e não havia meios da evitar. A 23 de 
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Outubro de 1918, o Administrador do concelho desenhava um quotidiana negro. A 

situação era «muito critica. A epidemia alastrava-se assustadora e a par d‟ella a fome 

que traz o povo faminto alvoraçado». Afirmava que era objecto de «ameaças do povo 

por não haver pão». Os alvos eram ainda «o Governo e as autoridades por falta de 

providencias». E desdobrava um rol de faltas: «Aqui não ha trabalho, nem arroz, nem 

milho, nem azeite, nem pão, nem assucar, nem feijão, nem grão, nem massas 

alimenticias, nem sabão e mesmo petroleo». A população gritava que as «autoridades 

impedem a vinda de trigo e farinha do Alentejo». E criticava a Câmara Municipal de 

Olhão por nada fazer para o saneamento da povoação, quanto o Celeiro Municipal «não 

sei o que faz, ...». O Administrador era um homem isolado numa localidade que 

albergava 17.000 almas, mas esfomeadas. Terminava rogando «urgentes 

providencias»
1199

.  

Ora, como em casa que não há pão ...  

Na noite de 25 de Outubro registar-se-ia uma sublevação atribuída «por mal 

intencionados, a desleixo e incúria» por parte da Câmara, como se a respectiva 

Comissão Administrativa «com bastante antecedencia, não tratasse de reclamar as 

necessarias providencia». Somos testemunhas, perante a documentação analisada que 

muitos foram os esforços daquela. 

A sublevação teve como causa a total falta de pão durante os dias antes 

referidos, tendo o povo percorrido as ruas gritando, «temos fome, queremos pão». 

Foram assaltados os «celeiros, armazens de figo e mercearias, sendo levado 

tudo que ali encontraram». No assalto participaram «individuos de todas as classes, 

talvez de alguns milhares, ...»
1200

. 

Na noite da «Revolução de Outubro» de Olhão existia no celeiro os seguintes 

produtos (Quadro n.º 89): 

 

 

 

 

                                                 

1199
 AHMO. Administrador do Concelho, Correspondência Expedida (Copiadores), «Ofício ao Exmo. Sr. 

Governador Civil do Districto de Faro”, n.º 286, Olhão, 23/10/1918. SR:A/A.2.79, 1918-1919 – 

Governador Civil n.º 1. 
1200

 AHMO. Câmara Municipal de Olhão, Correspondência Expedida (Copiadores), «Ofício do 

Presidente da Direcção do Celeiro Municipal ao Exmo. Sr. Secretário de Estado das Subsistências e 

Transportes, Lisboa», Olhão, 26/10/1918. SR:C/A.4.26 (1918-1919) e AHMO. Fundo Documental: 

Câmara Municipal de Olhão, Livros das Actas das Sessões das Vereações, sessão ordinária de 7/11/1918, 

SR:B/A.1.16, 1918-1920. 
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Quadro n.º 89 

Produtos Existentes no Celeiro de Olhão 

25 de Outubro de 1918 

Quantidades Unidades Géneros e sacaria Valor 

42.340 

9.040 

225 

315 

160 

60 

23 

78 

23 

611 

196 

Litros 

“ 

Quilos 

“ 

“ 

“ 

“ 

“ 

“ 

- 

- 

Cevada e aveia 

Milho 

Farinha fina 

Farinha exótica 

Açúcar 

Amêndoa 

Passa 

Figos 

Alfarroba 

Sacas 

ditas 

5.292$50 

1.966$76 

126$00 

129$00 

76$80 

12$00 

4$00 

6$24 

1$38 

611$00 

313$60 

Valor   8.440$03 
Fonte: AHMO. Câmara Municipal de Olhão, Correspondência 

Expedida (Copiadores), «Nota dos generos e saccaria existentes 

n‟este celeiro por occasião do assalto ao mesmo na noite de 25 

d‟Outubro de 1918». SR:C/A.4.26 (1918-1919). 

 

 A Câmara sacudiu a culpa dos acontecimentos relatando as diligências 

efectuadas, às quais já nos referimos mais acima, mas sempre com resultados 

infrutíferos
1201

. 

 Em resultado destes graves acontecimentos, o administrador do concelho 

solicitava ao comandante da força em diligência em Olhão que colocasse à sua 

disposição uma força suficiente para o acompanhar e o auxiliar na manutenção da 

ordem pública e em buscas domiciliárias
1202

. 

Aquele assalto perpetrado pelo povo faminto conduziria à militarização do 

próprio celeiro. Diria Francisco Inácio Reis, presidente da Comissão Administrativa da 

Câmara, que no dia 27 de Outubro comparecera em sua casa, o alferes Francisco José 

Guerra, apresentando-lhe credenciais que o acreditavam comissário do governo para 

dirigir o celeiro. No dia seguinte, o referido militar, compareceu nos paços do concelho 

declarando que iria levantar acto sobre o assalto e roubo do celeiro
1203

. 

                                                 

1201
 AHMO. Câmara Municipal de Olhão, Correspondência Expedida (Copiadores), «Ofício do 

Presidente da Comissão Administrativa ao Exmo. Sr. Governador Civil, Faro», n.º 455, Olhão, 

05/11/1918. SR:C/A.4.26 (1918-1919). 
1202

 AHMO. Administrador do Concelho, Correspondência Expedida (Copiadores), «Ofício ao Exmo. Sr. 

Comandante da Força em Diligência n‟esta Villa”, n.º 1.951, Olhão, 26/10/1918. SR:A/A.2.77, 1918 – 

Diferentes Autoridades n.º 3. 
1203

 AHMO. Fundo Documental: Câmara Municipal de Olhão, Livros das Actas das Sessões das 

Vereações, sessão ordinária de 7/11/1918, SR:B/A.1.16, 1918-1920 
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As buscas domiciliárias posteriormente efectuadas, mas pelo administrador do 

concelho, permitiram a descoberta de apenas 831 quilos de aveia, no valor de 220$00, 

depositados no celeiro
1204

. 

 A 26 de Outubro voltava-se a insistir na falta de pão e em «eminente nova 

sublevação»
1205

. 

 A situação não estaria, porém, completamente resolvida. Projectavam-se novos 

assaltos. No edifício da Escola Central, localizada na Avenida da República distribuía-

se pão e outros géneros. Para acautelar qualquer alteração da ordem pública, o 

Administrador do concelho solicitava o envio de uma força composta de um cabo e oito 

soldados para junto daquele edifício
1206

. 

 Na freguesia vizinho de Moncarapacho a situação era dramática. O regedor 

solicitava urgentemente forças militares para «impedir assaltos a estabelecimentos e 

cazas particulares que vão dar-se esta noite», noite de 28 de Outubro
1207

. O problema é 

que o comandante responderia que não podia dispor de praças para serem enviadas para 

aquela aldeia «por ser distancia superior a um quilometro e não ter autorisação para o 

fazer»
1208

. Ficamos sem conhecer se terão havido assaltos ou não, mas, sabemos que, 

ali, gritava-se que «temos fome» e pedia-se «arroz, assucar e farinha. Nada d‟isto ha 

para fornecer»
1209

. 

 

 

 

 

 

 

                                                 

1204
 AHMO. Câmara Municipal de Olhão, Correspondência Expedida (Copiadores), «Ofício do 

Presidente da Direcção do Celeiro Municipal», Olhão, 23/11/1918. SR:C/A.4.26 (1918-1919). 
1205

 AHMO. Câmara Municipal de Olhão, Correspondência Expedida (Copiadores), «Ofício do 

Presidente da Direcção do Celeiro Municipal de Olhão ao Exmo. Sr. Comandante Militar e ao Digno 

Director da Repartição de Abastecimentos, Beja», n.º 461, Olhão, 07/11/1918. SR:C/A.4.26 (1918-1919) 

e AHMO. Administrador do Concelho, Correspondência Expedida (Copiadores), «Ofício ao Exmo. Sr. 

Administrador do Concelho de Odemira”, Olhão, 28/10/1918. SR:A/A.2.77, 1918 – Diferentes 

Autoridades n.º 3. 
1206

 AHMO. Administrador do Concelho, Correspondência Expedida (Copiadores), «Ofício ao Exmo. Sr. 

Comandante da Força em Diligencia n‟esta villa”, n.º 1.970, Olhão, 01/11/1918. SR:A/A.2.77, 1918 – 

Diferentes Autoridades n.º 3. 
1207

 AHMO. Administrador do Concelho, Correspondência Expedida (Copiadores – Telegramas para o 

Governador Civil), Olhão, 28/10/1918. SR:A/A.2.79, 1918-1919 – Governador Civil n.º 1. 
1208

 AHMO. Administrador do Concelho, Correspondência Expedida (Copiadores – Telegramas para o 

Governador Civil), Olhão, 29/10/1918. SR:A/A.2.79, 1918-1919 – Governador Civil n.º 1. 
1209

 AHMO. Administrador do Concelho, Correspondência Expedida (Copiadores – Telegramas para o 

Governador Civil), Olhão, 30/10/1918. SR:A/A.2.79, 1918-1919 – Governador Civil n.º 1. 
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11. A Greve Geral de 18 de Novembro 

Perante as agruras que lhes tinha trazido a guerra e, consequentemente, a falta de 

subsistências e o seu constante aumento de preços, os povos arregaçavam as mangas 

dispostos a reivindicar melhores salários e melhores condições de vida. 

No âmbito do movimento operário, começa-se a delinear uma linha mais radical 

que propunha o desencadeamento de uma greve geral. A preparação começaria com 

meses de antecedência, tendo a UON encontrado grande recepção em todos os 

sindicatos. Nos meses de Maio, Junho, Julho, Agosto e Setembro ocorreram importantes 

greves, com a habitual repressão, ocasionando mortos e feridos
1210

. 

Em 8 de Julho de 1918 o Governador Civil de Faro, Neves Barreira, dirigia-se 

aos comandantes militares de Lagos, Faro e Tavira para que estes transmitissem as 

ordens necessárias ao deslocamento de «forças de pequeno effectivo para guarnecer 

principais estaçoes de caminho de ferro» do Algarve até Tunes, desde o momento que 

se iniciasse a «greve geral que está em preparação, e prestar todo o auxílio» que 

pudessem dispor às autoridades administrativas
1211

. 

Destacado centro industrial corticeiro, dispondo de uma aguerrida classe 

operária, Silves, não descansava e protestava contra o contínuo aumento da carestia de 

vida. E, contra este, realizar-se-ia um comício, em 24 de Agosto de 1918, na qual 

estiveram presentes dois delegados (Victor Martins e Francisco Viana), da UON, que 

percorriam o sul em propaganda, inserida na preparação da greve geral
1212

. E, 

efectivamente, no âmbito dos protestos contra a carestia, o operariado de Silves 

entregaria, em 28 de Agosto, ao administrador do concelho e comissão de subsistências 

um conjunto de reclamações para que os géneros diminuíssem de preço
1213

. Em Faro, 

estiveram dois delegados da U. O. N., cerca do dia 10 de Setembro, em conferência, o 

que terá provocado algumas dissidências no seio das associações de classe, 

designadamente entre os carpinteiros. O edifício onde a reunião deveria ter tido lugar foi 

mandado encerrar pelo Governador Civil. Desconhecemos o conteúdo da reunião, 

embora o Governador Civil tenha afirmado que se destinaria à organização de uma 

                                                 

1210
 TELO, A. J., O Sidonismo e o Movimento Operário Português. Luta de Classes em Portugal, 1917-

1919, pp. 203-208. 
1211

 ADF. Livro Copiadores de Correspondência Confidencial do Governador Civil, 1873-1918, 

«Circulares aos Comandantes Militares de Lagos, Faro e Tavira», n.º 23, 24 e 25, de 8/11/1918. 
1212

 “O povo de Silves reune em comicio para tratar da carestia da vida”, Voz do Sul, n.º 90, 29/9/1918, p. 

1. 
1213

  “A classe operaria de Silves. As suas reclamações”, Voz do Sul, n.º 90, 29/9/1918, p. 2. Consultar 

Anexo Documental. 
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federação, mas tendo em conta o contexto, não afastamos a hipótese de estar 

relacionada com a preparação da greve geral
1214

. 

No âmbito desta preparação, uma 

Comissão Central da Carestia de Vida
1215

, 

constituída por cinco delegados, percorreu o 

Alentejo e o Algarve, onde realizou vários 

comícios, em Junho, Agosto e Setembro de 

1918
1216

. O Governo deu ordens aos 

governadores civis para proibirem as 

reuniões
1217

, embora alguns comícios se 

tenham realizado a 15 de Setembro de 1918, 

nomeadamente no Algarve, mais precisamente, 

em Lagos, Portimão e Olhão
1218

. Nesta última 

localidade a ordem pública tinha sido alterada 

e tinham sido, precisamente no dia 15, 

«afixados pasquins revolucionarios chamando 

o povo á revolta»
1219

. Apenas, no dia 20 o Governador Civil confirmava que em Olhão 

o movimento tinha sido sufocado
1220

. 

Relata-nos o anarquista Neves Anacleto a realização de uma reunião que 

assistiu, com o propósito de preparação o 18 de Novembro, na ilha de Armona
1221

, entre 

delegados da UON e representantes algarvios. 

                                                 

1214
 ADF. Inventário do Governo Civil, Livros Copiadores de Telegramas do Governo Civil, 1918 

(191A), «Telegrama ao Exmo. Sr.  Secretário de Estado do Interior», de 10 de Setembro de 1918. 
1215

 Cf. reclamações da UON, in A Capital, 14/09/1918. 
1216

 VIEIRA, Alexandre, Para a História do Sindicalismo em Portugal, p. 129. 
1217

 VIEIRA, Alexandre, Para a História do Sindicalismo em Portugal, p. 129. 
1218

 «Exmo. Snr Comandante da 1.ª Companhia do 3.ª Batalhão da Guarda Nacional Republicana. Tendo 

de realizar-se no proximo domingo, 22 do corrente, comicios publicos em Lagos, Silves, Loulé, Olhão, 

Portimão e Vila Real de Santo António, rogo a V. Ex.ª se digne fazer reforçar os respectivos postos para 

auxilio da autoridade local na manutenção da ordem». ADF. Inventário do Governo Civil. Livros 

Copiadores de Correspondência do Governo Civil, 1918 (150A), «Ofício ao Exmo. Sr. Comandante da 

1.ª Companhia do 3.ª Batalhão da GNR», 2.º Secção, n.º 534, 16 de Setembro de 1918; VIEIRA, 

Alexandre, Para a História do Sindicalismo em Portugal, pp. 129 e 131 e SAMARA, Maria Alice 

Samara, Verdes e Vermelhos: Portugal e a Guerra no Ano de Sidónio Pais, p. 126. 
1219

 ADF. Inventário do Governo Civil, Livros Copiadores de Telegramas do Governo Civil, 1918 

(191A), «Telegrama ao   Secretário de Estado do Interior, Lisboa» de 15 de Setembro de 1918. 
1220

 ADF. Inventário do Governo Civil, Livros Copiadores de Telegramas do Governo Civil, 1918 

(191A), «Telegrama ao Secretário de Estado do Interior, Lisboa», de 20 de Setembro de 1918. 
1221

 Narra Alexandre Vieira que tendo a sua «primeira mulher» sido atingida pela pneumónica, por 

indicação médica, fixaram-se na Ilha da Armona, entre Olhão e a Fuzeta, onde aquela se restabeleceu. 

Alexandre Vieira fornece algumas notas que contribuem para a história da greve no Algarve. Afirma, por 

exemplo, que «num dos dias seguintes em que nos propusemos dar uma saltada a Tavira, para nos 

avistarmos com confrades dessa cidade, que deveriam secundar o movimento em referência, ...». E, 



Capítulo VI – Sidónio Pais e o Algarve 

 

336 

 

Estiveram presentes os seguintes sindicalistas representando as respectivas 

profissões... 

Neves Anacleto Delegado dos sindicatos 

de Faro 

Miguel Correia Ferroviário 

Alfredo Pinto Tipógrafos 

Júlio Luís Arsenalistas 

António José Piloto Ferroviários 

José Pereira “ 

Outros - 

 

Neves Anacleto afirmaria que a greve «seria cumprida pelos trabalhadores 

algarvios, mas duvidava que o operariado de Lisboa viesse para a rua com a fé e o 

impeto manifestado pelos seus delegados»
1222

. Responderam os delegados da UON 

«com sorrisos desdenhosos ,,, que eu desconhecia a massa revolucionária de Lisboa, e 

não viam no que eu me pudesse fundamentar para pôr em dúvida a valentia dos 

trabalhadores da capital». Respondeu o anarquista algarvia com o «conceito que tinha 

da coragem das massas, coragem que se verificava na razão inversa da capacidade de 

luta do adversário. 

E a pata sidonista não era a pata democrática. 

A cavalaria dos democratas temia espezinhar o povo; mas a cavalaria sidonista 

tinha ferraduras de aço e nenhuns receios possuía no esmagamento do proletariado. E 

este sentia isso, pelo que a sua coragem se transformaria em cautela e depois em medo 

no momento da luta»
1223

. 

O relato de Neves Anacleto coincide, em parte, com a narração de Alexandre 

Vieira, designadamente em relação ao local da reunião e ao mencionar o nome do 

ferroviário Miguel Correia. Contudo, não se refere a Alexandre Vieira que, talvez, 

estivesse incluído na expressão: «e outros cujos nomes o tempo apagou da minha 

memória»
1224

. 

                                                                                                                                               

depois de contar a cena de ele passar nu em frente de «três alentadas raparigas», afirma: «Chegados à 

estação da Fuseta, aí aguardámos, longo tempo, a chegada do comboio, no qual tomámos lugar. Porém, 

com pasmo nosso, ouvimos, nesses momento, que alguém nos chamava de uma das carruagens. 

Era o camarada revisor, que nos conhecia, o qual, alvoroçado, nos informou de que naquele 

mesmo comboio chegara, de Lisboa a Olhão, uma delegação da U. O. N., de que fazia parte o 

inesquecível Miguel Correia, delegação que daquela vila ganhara em barco, a Ilha da Armona, onde nos 

aguardava a fim de seguirmos com ela para Lisboa, nesse mesmo dia!» (VIEIRA, Alexandre, Para a 

História do Sindicalismo em Portugal, p. 135, nota 1). 
1222

 ANACLETO, Neves, A Longa Luta. Preso, Algemado e Deportado, , p. 75. 
1223

 ANACLETO, Neves, A Longa Luta. Preso, Algemado e Deportado, , p. 76. 
1224

 ANACLETO, Neves, A Longa Luta. Preso, Algemado e Deportado, , p. 75. 

A Capital, 22/11/1918 
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Em Lagos, uma comissão de operários 

do concelho, acompanhada por uma delegação 

da UON, solicitaria autorização para a 

realização de um comício, precisamente para o 

dia 15 de Setembro. Contudo, o administrador 

substituto, António Formosinho Cordeiro, 

proibiria o mesmo
1225

. 

A situação ter-se-á mantido tensa e 

potencialmente geradora de graves perturbação 

da ordem pública. Confirma-se, tal facto, pela 

permanência constante nas estações telégrafo-

postais de Portimão, Lagos, Silves, Olhão, 

Loulé, Lagoa, e Vila Real de Santo António, 

entre 15 de Setembro e 12 de Outubro do 

pessoal daquele serviço. Era uma forma de 

requisição militar para acudir a quaisquer 

comunicações urgentes que a autoridade tivesse 

de efectuar
1226

. Esta greve
1227

 conheceu adesões 

diferentes, consoante as regiões do país
1228

. As 

zonas mais atingidas pela greve foram Lisboa, a 

margem sul, o Alentejo e parte do proletariado 

algarvio, nomeadamente, em Portimão, Silves, Olhão, Faro e Tavira
1229

. 

Nesta província, os ferroviários
1230

 do Sul e Sueste foram os mais combativos e 

um dos sectores do operariado que resistiriam até mais tarde. Em Olhão, os soldadores 

das fábricas de conserva estiveram sete dias em greve, enquanto em Silves, o 

                                                 

1225
 AHCML. Administrador do Concelho. Livro Copiador de Telegramas do Administrador do Concelho 

de Lagos, 1918, Telegramas n.º 134 e 136, de 12 e 15 de Setembro de 1918. 
1226

 ADF. Inventário do Governo Civil. Livros Copiadores de Correspondência do Governo Civil, 1918 

(150A), «Ofícios ao Exmo. Snr. Chefe dos Serviços Telegrafo-Postaes de Faro», 2.º Secção, n.º 529, 15 

de Setembro de 1918 e n.º 655, 12 de Outubro de 1918. 
1227

 Sobre a greve de 18 de Novembro, consultar A Situação, n.º 197, 19/11/1918 e dias subsequentes. Cf. 

ainda, SILVA, Armando Barreiros Malheiro da, Sidónio e Sidonismo. História de Um Caso Político, vol. 

2, pp. 315-319. 
1228

 VIEIRA, Alexandre, Para a História do Sindicalismo em Portugal, p. 136 e SAMARA, Verdes e 

Vermelhos, p. 148 e ss. 
1229

 VIEIRA, Alexandre, Para a História do Sindicalismo em Portugal, p. 136. 
1230

 O Governador Civil da Faro garantia que o pessoal das estações não tinha aderido à greve, embora 

alguns fogueiros e maquinistas tivessem abandonado o trabalho (A Situação, n.º 197, 19/11/1918, p. 2). 
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protagonismo foi para os operários corticeiros
1231

. Em Tavira «a greve de maquinistas e 

fogueiros fez com que um batalhão de infantaria vigiasse pontes e linhas de caminho de 

ferro até Vila Real»
1232

. 

 Em Faro, a classe operária encontrava-se em greve, reunia-se em diferentes 

pontos da cidade, nomeadamente no Largo da Pontinha, «impedindo o transito e dando 

origem a desordens». Um outro ponto estratégica na cidade era a fábrica da luz 

eléctrica, sendo aconselhável a sua vigilância para impedir os seus operários de se 

juntarem ao movimento
1233

. 

No dia 18 de Novembro, em solidariedade com os trabalhadores das máquinas e 

oficinas da estação ferroviária de Faro, em greve, um grupo de operários que 

trabalhavam na horta do Alto, pertencente a Júdice Fialho, percorreram várias oficinas e 

fábricas, «pedindo a uns e forçando a outros a abandonarem o trabalho». Nada de 

grave ocorrera. No dia 19, uma nova comissão se organizara, pedindo o encerramento 

das oficinas, embora a força militar tenha dispersado os trabalhadores, prendendo a 

polícia alguns «indigitados agitadores»
1234

. 

Na importante vila operária de Olhão, na noite de 17 para 18 de Novembro 

tinham sido espalhados «manifestos União Operaria». Na manhã do dia seguinte, 

«insubordinaram-se prezos cadeia tentando partir portas e intervindo Cavalaria». À 

repressão, seguir-se-ia o «completo socego»
1235

. 

Mas a greve permanecia. Os grevistas, segundo o relato do administrador do 

concelho, queriam impedir que os «maritimos fossem para o mar». Marítimos que 

faziam «cauza comum com grevistas bem como soldadores e tralhadores fabricas»
1236

.  

A 19 de Novembro, o Administrador do concelho dirigindo-se ao comandante da 

força de cavalaria ali presente, dizia que lhe constava que vários indivíduos tentavam 

obrigar os operários a abandonar o trabalho, receando alteração da ordem pública. 

                                                 

1231
 «Relatório da Comissão Administrativa apresentada ao Conselho Geral da UON», in PEREIRA, J. P., 

As Lutas Operárias ..., p. 145. Provavelmente relacionado com esta greve fora preso Januário do Vale Sá 

Pereiro, «agitador e fazendo propaganda contra o Governo e tomando parte no movimento 

revolucionario que se projectara» (ADF. Inventário do Governo Civil. Livros Copiadores de 

Correspondência do Governo Civil, 1918 (150A), «Ofício ao Exmoº Snr. Coronel Director das 

Investigações Criminais», 2.º Secção, n.º 774, 16 de Novembro de 1918. 
1232

 SAMARA, Alice, Verdes e Vermelhos, p. 149. 
1233

ADF. Inventário do Governo Civil. Livros Copiadores de Correspondência do Governo Civil, 1918 

(150A), «Ofício ao Exmo. Snr. Comandante Militar de Faro», 2.º Secção, n.º 778, 18 de Novembro de 

1918. 
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 “A Gréve”, O Algarve, n.º 557, 24/11/1918, p. 1. 
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 AHMO. Administrador do Concelho, Correspondência Expedida (Copiadores – Telegramas para o 

Governador Civil), Olhão, 18/10/1918. SR:A/A.2.79, 1918-1919 – Governador Civil n.º 1. 
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Rogava aquele militar que tomasse as providências 

para evitar aqueles «abuzos», mandando 

«patrulhar de dia e de noite» a localidade com o 

propósito de ser «mantida a liberdade de 

trabalho»
1237

. No dia 20, tinha já regressado ao 

mar quatro cercos, existindo «socego»
1238

. 

Em Lagos, o administrador do concelho, 

informava o governador civil que o sossego era 

completo
1239

. 

Contudo, o mais grave ocorreria em 

Portimão
1240

. As versões do acontecimento não 

parecem coincidir plenamente. Neste importante 

centro fabril, os grevistas quiseram assaltar algumas casas comerciais, resultando da 

refrega a morte de um soldado de Infantaria 33. Os acontecimentos posteriores foram 

dramáticos. A descarga da força ali estacionada ocasionaria 10 mortes
1241

 e muitos 

feridos. Na versão d‟ O Século, os ferroviários, a 21 de Novembro, quiseram obrigar os 

marítimos a não pegarem no trabalho, assim como coagiram o comércio a encerrar. 

Daqui teria resultado a morte de quatro civis e de um militar
1242

. 

O professor José Negrão Buizel conhecido propagandista portimonense seria 

preso no rebocador Galgo
1243

, pertencente a Júdice Fialho, e enviado para Faro
1244

. 

                                                 

1237
 AHMO. Administrador do Concelho, Correspondência Expedida (Copiadores), «Ofício ao Exmo. Sr. 

Comandante da Força de Cavalaria em Diligencia n‟esta vila”, n.º 2.054, 2.055 e 2.056, Olhão, 

19/11/1918. SR:A/A.2.78, 1918-1919 – Diferentes Autoridades n.º 4. 
1238

 AHMO. Administrador do Concelho, Correspondência Expedida (Copiadores – Telegramas para o 

Governador Civil), Olhão, 20/11/1918. SR:A/A.2.79, 1918-1919 – Governador Civil n.º 1. 
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 AHCML. Administrador do Concelho. Livro Copiador de Telegramas do Administrador do Concelho 

de Lagos, 1918, Telegramas n.º 217, de 26 de Novembro de 1918. 
1240

 «Rogo a V. Exª se digne fazer seguir imediatamente, pela via ordinaria, uma força de 10 praças, para 

o concelho de Vila Nova de Portimão, a fim de fazer manter a ordem publica que foi alterada pelos 

grevistas» (ADF. Inventário do Governo Civil. Livros Copiadores de Correspondência do Governo Civil, 

1918 (150A), «Ofício ao Exmo. Snr. Alferes Comandante do Destacamento de Cavalaria 5 de Faro», 2.º 

Secção, n.º 791, 21 de Novembro de 1918. 
1241

 Na versão do jornal A Situação, as tropas teriam matado seis operários e ferido dezoito 

(“Bolchevismo”, A Situação, n.º 218, 13/12/1918, p. 1.). 
1242

 O Século, 23/11/1918. 
1243

 «Exmo. Snr Comandante do Regimento de Infantaria n.º 4, em Faro. Tenho a honra de comunicar ao 

V. Exª que o preso civil, vindo de Lagos a bordo do vapor “Galgo”, deve desembarcar hoje, ás 15 horas, 

no caes da Porta Nova, onde deve ser recebido pela escolta que V.Exª designadar» (ADF. Inventário do 

Governo Civil. Livros Copiadores de Correspondência do Governo Civil, 1918 (150A), «Ofício ao 

Exmo. Snr. Comandante do Regimento de Infantaria n.º 4 de Faro», 2.º Secção, n.º 792, 22 de Novembro 

de 1918. Provavelmente relacionado com o movimento operário de Novembro, fora também preso 

Manuel Cabrita,, capataz geral do 2.º lanço da 5.ª secção de via e obras do caminho-de-ferro Sul e Sueste 
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Contudo, os mortos seriam quase todos estranhos à greve e aos assaltos, apenas 

assistentes à «desoladora hostilidade entre populares e a tropa que sobre aqueles fez 

fogo»
1245

. E, ainda, em 5 de Dezembro de 1918, era requerida a força de cavalaria em 

Portimão, sinónimo que a situação não se encontrava completamente resolvida
1246

. 

A greve ferroviária foi acompanhada da sabotagem do material, tendo sido 

presos em Silves os operários Ilídio Guinot, José Valentino e José David do Carmo
1247

. 

Presos seriam ainda o conhecido anarquista Neves Anacleto
1248

, ao qual foram 

apreendidos «jornaes e papeis», sem dúvida de índole revolucionários
1249

, o sapateiro 

farense, António de Sousa Guerreiro
1250

, Joaquim António da Silva (o «Lisboa»), de 

Silves, e, encontrava-se em parte incerta Domingos da Conceição
1251

. 

Em 24 de Novembro, o condutor chefe da 6.ª secção de via e obras, António 

Veríssimo de Sousa, denunciava o assentador de 2.ª classe José João como responsável, 

na sua opinião, entre outros actos, pela sabotagem realizada na ponte girante de Faro e o 

auxiliar Joaquim Gonçalves por ausência ao serviço
1252

. Naquela data, o conflito ainda 

não estaria completamente sanado, visto que se constava que apenas faltava organizar o 

serviço de comboios de Beja até Vila Real de Santo António e respectivos ramais
1253

. 

E continuaram as detenções, que recaíram sobre Joaquim Francisco da Silva (o 

«Feijão»), Francisco Mascarenhas Florindo, Frederico dos Santos Gordinho, Bernardino 

                                                                                                                                               

(ADF. Inventário do Governo Civil. Livros Copiadores de Correspondência do Governo Civil, 1918 

(150A), «Ofício ao Snr. Comandante Militar de Faro», 2.º Secção, n.º 817, 27 de Novembro de 1918). 
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1918. 
1248
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(150A), «Ofício ao Exmo. Snr. Comandante Militar de Faro», 2.º Secção, n.º 861, 7 de Dezembro de 

1918. 
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1918. 
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1918. 
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 ADF. Fundo Governo Civil, Registo de Correspondência Recebida pelo Governo Civil, 1918, 
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Augusto Rolão
1254

, Manuel Gonçalves, José Vaz, José Jorge, Luís Cláudio e Abílio 

Garrado
1255

.  

 Nas investigações que se seguiram os monárquicos portimonenses quiseram 

lançar as responsabilidades destes acontecimentos sobre os democráticos. Pura intriga, 

visto que era conhecido que os assaltos «foram causados porque os epidémicos 

morriam de fome e de falta de assistencia, ao mesmo tempo que se sabia que em muitos 

celeiros dos abastados eram muitas as reservas de cereaes e comestíveis com que 

faziam açambarcamentos e não cumpriam a lei dos manifestos»
1256

. 

 Para os sectores mais conservadores, as reivindicações operárias eram 

inaceitáveis. O país continuava a atravessar um período difícil como eram as epidemias 

e a falta de géneros, «estes resolvendo-se num morticínio maior que o que a guerra nos 

trouxe,…». Ora, as greves não seriam mais que «grandes crimes ou pelo menos 

imperdoável loucura»
1257

. 

 É sobejamente conhecida a tentativa de ocupação de terras em Odemira, mais 

precisamente, em Vale de Santiago, em 18 de Novembro de 1918
1258

, no rescaldo da 

qual foi destacado protagonista José Júlio da Costa, o futuro assassino de Sidónio Pais. 

A acreditar no diário sidonista A Situação, ter-se-ão registado ocupações em Moura e, 

para o caso que nos interessa, em Portimão, «onde até a divisão da propriedade se 

chegou a fazer!»
1259

. Nesta cidade algarvia encontravam-se apenas dezoito soldados 

quando foi declarada a greve. Os «desordeiros» com o professor Negrão Buisel à 

cabeça «implantaram imediatamente ali o regimen dos soviets. Chegaram a fazer a 

divisão da propriedade alheia, estando já indicados os nomes dos individuos a 

espoliar»
1260

. 
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 No livro de actas da comissão executiva da Câmara Municipal de Portimão faz-  

-se escassa referência aos acontecimentos do 18 de Novembro. Menciona-se vagamente 

«assaltos e roubos à propriedade alheia, como agora se vem de dar, ...»
1261

. Apenas 

esta última expressão poderá estar relacionada com aquela eventual ocupação. Mais 

nenhuma fonte que conheçamos menciona o acontecimento. A dúvida permanece. Não 

afastamos a hipótese daquele jornal sidonista desejar exacerbar os conflitos sociais 

contra a propriedade, a ordem e a autoridade das quais era acérrimo defensor. 

 Sidónio vencera, simplesmente. Em Edital, afixado em inúmeras paredes por 

esse país fora, proclamava-se o apoio completo ao governo por parte do «”povo ordeiro 

patriotico», tendo-se realizado uma «hoje parada militar cujas forças formaram desde 

Praça dos Restauradores até Campo Pequeno”». Sublinhava-se igualmente que 

«”Muitos edificios embandeirados tendo fechado quasi todo comercio e industria quasi 

toda população ostentava na lapela laço verde indicativo apoio Governo pelas 

energicas e previdentes medidas adoptadas contra movimento anarquico iniciado por 

algumas classes operarias a quem uma deleteria propaganda embotou o sentimento 

patriotico”»
1262

. 

E foi ainda em Novembro, por razões que se prendiam com a sempre 

problemática da falta de subsistências, que se reclamou que «Força é necessaria», em 

Loulé, «visto classe sapateiros ser numerosa póde rebentar alteração ordem»
1263

. 

Desconhecemos se tal movimento estava relacionado com a greve geral, ou se terá sido 

pura coincidência temporal. 

A acreditar nas palavras de Neves Anacleto, o seu prognóstico, acerca do 

desenrolar da greve sairia correcto. O movimento não alcançaria os resultados 

esperados, visto que, durante a preparação do mesmo, dois acontecimentos virão 

influenciá-lo negativamente: a pneumónica e o 11 de Novembro, data do armistício que 

colocava um fim à Primeira Guerra Mundial. Muitos operários desertaram, mas a 

marcação manteve-se
1264

. 
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Para o Governador Civil, contudo, tinha sido um enorme alívio que o 

movimento não tivesse transbordado em cólera que se tinha vindo a acumular entre a 

população e que «ameaçava a integridade dos grevistas»
1265

. 

Na véspera do fim do conflito e a cerca de um mês do assassinato do Presidente-  

-Rei, não podia ser mais negra a descrição da situação económica e social do distrito de 

Faro. Faltava quase tudo, as doenças, como a terrível pneumónica deixara um rasto 

nauseabundo, muitos estabelecimentos comerciais tinham encerrado as portas, o 

trabalho encontrava-se paralisado em quase todas as fábricas e oficinas, os campos em 

profunda crise, os « animais de tiro e de cevado por não terem alimento estão reduzidos 

já a pequenos rebanhos e ao indispensavel, preços altissimos». E na «capital, e nos 

grandes povoados a situação ainda é mais angustiosa»
1266

. 

 Acabara, porém a guerra, alguns produtos começavam a aparecer e a desaparecer 

no mesmo instante, outros como as farinhas, o açúcar, a manteiga, a banha, as bolachas, 

as massas, o arroz, o toucinho e o petróleo escasseavam e os preços mantinham-se 

altos
1267

. 

 

 

12. A Obra de Assistência 5 de Dezembro: 

      as cantinas económicas/a «sopa dos pobres» 

 As «Cozinhas Económicas» e a «Sopa dos Pobres», não foram propriamente 

uma iniciativa sidonista. Aquelas foram inauguradas pela duquesa de Palmela
1268

, a 8 de 

Dezembro de 1893. Algumas, sob a égide da Igreja, foram encerradas em consequência 

da política anti-clerical do novo regime e, depois, reabertas. Dariam origem à Sociedade 

Promotora das Cozinhas Económicas, mais tarde a «Sopa do Sidónio», 

institucionalizada pelo decreto de 30 de Março de 1918
1269

. 

 Contudo, com a eclosão da guerra constatou-se que o seu número cresceu um 

pouco por todo o país. 

 No Algarve, sopa dos pobres também não era fenómeno desconhecido, visto que 

já em 1850, por exemplo, durante uma enorme seca que a província atravessou, 
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Francisco Pedro da Silva Soares (Faro, 1830 – Faro, 20/4/1894), barão da Ponte de 

Marxil, instituiu uma, da qual beneficiariam diariamente 40 pobres
1270

. 

A crise económica que o país e o Algarve atravessaram nesta época disparou o 

número de pobres que, frequentemente, nem uma sopa quente tinha para lhes aquecer os 

famélicos estômagos. 

 A «Sopa dos Pobres» conheceria um impulso significativo, a partir de Abril de 

1917, por iniciativa de O Século
1271

. Sidónio Pais tornar-se-ia depois a face mais visível 

e carismática deste movimento de conteúdo mais caritativo do que de assistência social 

e de solidariedade pelos mais atingidos pela crise das subsistências. 

 O nascimento oficial da Obra de Assistência 5 de Dezembro seria em Abril de 

1918
1272

. Em Faro, esta instituição começaria a funcionar apenas em 16 de Outubro de 

1918, solicitando um subsídio «em virtude do 

estado sanitario e da miseria» que no concelho 

reinava
1273

. 

 Um pouco por todo o país
1274

 foram 

criadas dezenas de cozinhas económicas
1275

. 

 Sidónio Pais desdobrar-se-ia nesta nova e 

enorme encenação de poder e de propaganda 

quando aparecia rodeado pelas/pelos acólitas/os às 

diversas cozinhas económicas que visitava. 

Por toda a província, quer antes, quer 

durante a guerra com maior intervenção foram 

fundadas instituições, muitas delas no âmbito da 

Igreja, no firme propósito de assistir aos inúmeros 

necessitados que proliferavam e vagabundeavam 
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pelas localidades algarvias
1276

. Aos pobres eram distribuídas refeições, agasalhos, 

medicamentos, prestados serviços médicos, entregues subsídios e às crianças no Natal 

prendas
1277

. 

No Algarve, em diversas localidades foram criadas «cozinha económicas»
1278

, 

para as quais contribuíram vários industriais e nomes sonantes das elites locais
1279

 

fornecendo produtos básicos
1280

; cooperativas de consumo; sopas dos pobres e 

angariaram-se subscrições para várias obras de caridade. 

De carácter filantrópico, estas instituições, apenas foram um paliativo para 

minorar as enormes carências 

alimentares de uma vasta 

população algarvia que, de 

outro modo, dificilmente as 

conseguiria adquirir. 
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CAPÍTULO VII 

  

A «PNEUMÓNICA» E AS SUAS REPERCUSSÕES NO ALGARVE 

 

 

1. As condições higiénico-sanitárias 

Nestes já longínquos anos da Grande Guerra, o Algarve carecia dos mais 

elementares serviços de higiene e de saneamento básico que, adicionados à escassez de 

géneros de primeira necessidade, debilitou os frágeis organismos humanos, potenciando 

o alastramento das doenças, embora não faltassem algumas campanhas para a vacinação 

das crianças até um ano de idade
1281

. Foram, porém, campanhas que escassos resultados 

produziram, mais focalizadas nos centros urbanos, deixando o imenso mundo rural à 

parte. As condições higiénicas no Algarve, em geral, e na sua capital, em particular, 

eram praticamente inexistentes. A limpeza em Faro limitava-se a uma «lavagem das 

valetas, feita semanalmente com o necessário desinfectante – sob a direcção dos 

próprios varredores»
1282

. 

                                                 

1281
 Província do Algarve, n.º 219, 25/01/1913, p. 1. 

1282
 VERDASCA, J. “Saúde Pública”, O Algarve, n.º 518, 24/02/1918, p. 1. E, continuava aquele a 

denunciar que se permitia que das «janelas se varra o lixo para a rua e se faça a limpeza de tapetes, etc.; 

consente-se que ás portas permaneçam, desde manhã, caixotes e latões cheios de lixo, muitas vezes de 

aspecto repugnanate e nauseabundo, até que á tarde passe a carroça para o receber; consente-se que se 

atire para a rua com aguas sujas e detritos de peixe; consente-se que se estendam roupas e dependurem 

junto dos pavimentos e ás portas das habitações e nas paredes que confinam com a via publica e ainda se 

consente que as mulheres se catem e se penteiem ás portas das suas habitações – já na via publica – e até 

no mercado da verdura». Meses depois outro habitantes de Faro, afirmava que o saneamento básico, 

designadamente, os esgotos, não existiam na cidade, visto que se deambulassemos por Faro nestes anos 

encontraria-mos ruas com «lamas e charcos de lavagens mal cheirosos, e quantas vezes tresandando a 

podres». A cidade não possuía uma obra de esgotos capaz de canalizar todas as «dejecções e lavagens 

impróprias a usos industriaes, se é que as há, a algumas milhas de distancia dos logares ocupados pela 

mesma cidade» (M de M., “Esgotos”, O Algarve, n.º 531, 26/5/1918, p. 1. E, ainda, “Esgotos”, O 

Algarve, n.º 503, 11/11/1917, pp. 1 e 2 e O Algarve, n.º 551, 13/10/1918, p. 2). Ainda na capital algarvia, 

os edis camarários tinham o péssimo costume de drenarem os despejos urbanos às 9 horas da manhã. Os 

moradores acabado o seu reparador sono nocturno recebiam os bons-dias do cheiro e das emanações dos 

vários produtos em decomposição (M., “Voz do Povo. Higiene”, O Algarve, n.º 549, 29/09/1918, p. 2). 

Em Loulé, a situação não era mais salutar. O estado das sarjetas era suficiente para inquietar Manuel 

Fernandes Duarte, denunciando que no centro da vila encontrava-se uma partida, exalando péssimo cheiro 

e com grandes fendas constituindo um perigo para qualquer habitante (“Focos de infecção”, O Algarve, 

n.º 539, 02/06/1918, p. 2). 

Em São Brás de Alportel o estado sanitário da freguesia melhorara, embora ainda existissem muitas 

estrumeiras particulares, as quais não deveriam de momento serem levantadas (Um sambrazense, “Às 

autoridades sanitarias competentes”, O Algarve, n.º 555, 10/11/1918, p. 1). 
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A assistência estava praticamente ausente na região
1283

. Os poucos hospitais
1284

 - 

de escassos recursos - encontravam-se geralmente dependentes das Misericórdias
1285

. 

Estas desempenharam na assistência aos pobres e doentes papel meritório no tratamento 

mais eficaz a todos aqueles que eram apanhados pelos padecimentos. No Algarve não 

havia asilos, albergues, excepto em Tavira, e internatos. 

Deparamos nas ruas e praças das localidades com imensos «alienados mentais» 

que, frequentemente, eram enviados para internamento nos hospitais de Lisboa. Para o 

Instituto Oftalmológico desta última cidade, eram também remetidos um número 

elevado de doentes dos olhos
1286

. Alguns doentes eram encaminhados para banhos nas 

águas sulfurosas nas termas das Caldas de Monchique
1287

, muito frequentada por 

famílias abastadas. 

Os expostos (crianças abandonadas) eram ainda em número muito significativo, 

remetendo para uma mentalidade de Antigo Regime. As despesas estavam totalmente a 

cargo das Câmaras
1288

. 

                                                 

1283
 Consultar a lei sobre Assistência de 25/05/1911. 

1284
 O hospital de Olhão foi inaugurado em Julho de 1918, graças à iniciativa de Eduardo Figueiredo 

(ÁLVARES, José Filipe, “Hospital de Olhão”, O Algarve, n.º 538, 14/07/1918, p. 1). 
1285

 A Misericórdia de Loulé era um espaço onde havia «bons quartos, muito limpos e suficientemente 

mobilidos, aparelhos cirúrgicos para operações em casa apropriada e farmácia sempre provida e 

renovada de medicamentos». Para que o seu atendimento fosse ainda melhor, José da Costa Mealha, 

«importante proprietário e capitalista» oferecera uma dotação mensal de 50 escudos para as «despezas 

normaes» (“Misericordia de Loulé”, O Algarve, n.º 524, 07/04/1918, p. 2). 
1286

 Consultar ainda com incidência em todos os concelhos algarvios, ADF. Inventário do Governo Civil – 

Maços – Atestados de Doença e Pobreza, 1914 (Mç1/Cx31 e Mç7/Cx38) e 1916 (Mç4/Cx14) e ADF. 

Inventário do Governo Civil – Maços – Documentos Relativos a Pobres, 1918-1919 (Mç3/Cx76). 
1287

 ADF. Inventário do Governo Civil – Maços – Documentos Relativos a Pobres, 1918-1919 

(Mç3/Cx76). 
1288

 As Rodas foram abolidas pelo Decreto de 21 de Novembro de 1867. Os expostos passaram a ser 

admitidos em Hospícios. Estes, em 1873, localizavam-se em Tavira, Faro, Loulé, Silves e Lagoa. Em 

Tavira, pelo menos, em 1918, em virtude da crise económico-social que o Algarve atravessou, aumentou 

o número de expostos (CHAGAS, Ofir Renato das, Tavira – Memórias de uma Cidade, Edição do Autor, 

Tavira, 2004, p. 307). Consultar sobre os expostos na segunda metade do século XIX, em Faro, GOMES, 

Maria Emília, Análise Ecológica dos Expostos em Faro, na Segunda Metade do Século XIX, Dissertação 

policopiada de Mestrado em Ecologia Humana, apresentada ao Departamento de Ecologia da 

Universidade de Évora, Évora, 1997. Sobre os expostos e o pagamento às amas pela Câmara Municipal 

de Faro, entre 1910 e 1916 consultar ADF. Fundo: Câmara Municipal de Faro, Saúde e Assistência, 

Registo das Folhas de Pagamento às Amas, 1910-1916, Livros 3 e 4, P/A.12. No mês de Janeiro de 1916, 

por exemplo, existiam 148 amas que no total receberam 90$93 escudos em salários. Nos orçamentos 

camarários havia um conjunto de verbas para fins assistenciais (ADF. Fundo: Câmara Municipal de Faro, 

Serviços Administrativos, Correspondência Expedida, 1916, «Ofício ao Exmo. Sr. Director Geral da 

Assistência Pública, Lisboa», n.º 308, 7/7/1916, Livro 47, C/A..5). Em 19 de Outubro de 1916, o vice-

presidente da comissão executiva da Câmara de Faro solicitava ao Comissário da Polícia Cívica que 

proibisse o abuso de se exporem crianças, muito vulgar no concelho, verificando-se um crescimento 

elevado do número de expostos entrados no Hospício (ADF. Fundo: Câmara Municipal de Faro, Serviços 

Administrativos, Correspondência Expedida, 1916, «Ofício ao Exmo. Sr. Comissário do Corpo da Polícia 

Cívica de Faro», n.º 519, 19/10/1916, Livro 47, C/A..5). 
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Em visita ao Algarve, em Abril de 1912, o professor Rui Teles Palhinha, 

constatara o baixo nível de higiene das localidades algarvias onde encontrara 

«individuos que deviam estar ospitalisados e que causavam orror, tais como sifliticos e 

leprosos»
1289

. 

No âmbito da imensa maioria da população algarvia as habitações não 

dispunham das mais elementares condições de habitabilidade, salubridade, de luz, de 

privacidade, reinando maioritariamente a promiscuidade e a miséria. Tudo factores 

extremamente favoráveis para a propagação de doenças. 

 

 

2. A Mendicidade 

Era uma chaga social largamente espalhada na província, designadamente nas 

mais populosas localidades, sobressaindo a sua capital, Faro. Nos concelhos onde a 

agricultura tinha maior peso, o número de mendigos e de outros desvalidos, eram 

sensivelmente menor. Constituíam esta legião de mendigos e indigentes, os proletários, 

as empregadas domésticas, os inválidos por desastres de trabalho ou por doença (coxos, 

aleijados, cegos), muitos viúvos, os filhos de pais incógnitos e os muitos idosos
1290

. 

Estes grupos somavam à sua condição de pobreza
1291

, a afecção de graves maleitas 

físicas e mentais que tornava a sua situação ainda mais miserável. Nos periódicos 

algarvios com alguma frequência noticiava-se a proliferação de indigentes que 

estendiam a mão à caridade pública. Para paliar esta miséria social instituíra-se a esmola 

de «porta a porta» e as festas de caridade protagonizadas pelas senhoras das elites 

urbanas. 

Os valores destinados à assistência à mendicidade eram verbas irrisórias perante 

a dimensão do problema (Quadro n.º 90). 

 

 

 

 

                                                 

1289
 “Arborisação no Algarve. Entrevista ao professor Rui Palhinha”, Província do Algarve, n.º 179, 

20/4/1912, p. 2. Sobre a lepra consultar O Algarve, 19/09/1915, p. 2 e 17/10/1915, p. 2. 
1290

 LOURO, Estanco, O Livro de Alportel, p. 181. 
1291

 As Câmaras Municipais passavam atestados de pobreza. Sobre estes consultar, por exemplo, ADF. 

Fundo: Câmara Municipal de Faro, Actas das Sessões da Câmara Municipal, 1916-1919, Livro 49, 

B/A.1. 
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Quadro n.º 90 

A Assistência à Mendicidade no Algarve em 1915 

 

 

 

Concelhos 

 

Número 

estimado 

de 

mendigos 

Gastos 

com 

expostos e 

subsídios 

de 

lactação 

Subsídio 

anual do 

Estado a 

expostos 

maiores 

 

Receitas 

municipais 

Contribuição 

predial, 

industrial e 

sumptuária 

para o Estado 

Faro 450 2.494$00 724$00 47. 237$95 34.038$18 

Lagos 250 1.048$27 259$92 10.528$90 30.000$00 

Tavira 560 1.712$59 600$00 21.120$54 30.000$00 

Silves 300 2.020$50 1.000$00 17.043$97 27.000$00 

Loulé 200 2.277$83 782$54 14.200$00 29.676$09 

Olhão 200 1.892$00 792$92 19.960$00 33.868$61 

Portimão 150 1.066$56 96$00 12.595$83 27.352$76 

V. R. S. A. 100 550$00 250$00 14.000$00 16.000$00 

Albufeira 60 1.335$71 476$66 5.526$03 10.509$89 

Lagoa 150 900$00 108$00 6.337$35 23.874$64 

Monchique 200 353$00 192$00 3.686$32 9.000$00 

S. B. d‟Alportel 150 209$00 - 5.000$00 11.197$10 

Castro Marim 50 419$69 240$00 4.601$66 6.559$36 

Alcoutim 30 180$00 104$00 2.360$00 4.618$01 

Vila do Bispo 20 188$00 48$00 3.300$00 6.000$00 

Aljezur 50 310$00 120$00 2.356$76 4.816$61 

Total 2. 920 16.967$45 5. 794$06 189. 839$81 304.510$95 
Notas: A assistência escolar para Faro foi de 8$40. A C. M. de V. R. S. A. gastava com a assistência 

a quantia anual de 50$00. Em Lagos, a Câmara gastava com a mendicidade anualmente cerca de 

400$00. O subsídio anual do hospital era de apenas 300$00. Em Monchique, a Misericórdia e o 

hospital distribuíam a pobres, anualmente, em ração e medicamentos cerca de 600$00. 

Fonte: QUINTINHA, Julião, Assistência à Mendicidade, teses apresentada ao Congresso Regional 

Algarvio, realizado em 1915 na Praia da Rocha em Portimão, aumentada com várias considerações do 

autôr, Livraria Editora, Lisboa. 

 

O estudioso destas questões, Julião Quintinha
1292

, defendia para debelar este 

tormentoso problema social, para além de uma educação cívica, a proibição da 

mendicidade, ou seja, a sua repressão, e a criação de um fundo especial de assistência a 

cargo das câmaras municipais. Com a finalidade de criar receitas, não se coibiria de 

apresentar um Projecto de lei sobre a Assistência a menores e inválidos. 

 

 

 

 

 

                                                 

1292
 QUINTINHA, Julião (Silves, 19/12/1885 – Lisboa, 23/6/1968), jornalista e republicano. Foi 

administrador dos conselhos de Silves e de Portimão, entre 1912 e 1914 (MARREIROS, G. M., Quem foi 

Quem?, pp. 424-425). 
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3. As Epidemias 

Em Fevereiro de 1916 um médico militar, o doutor Carnot detectaria em 

Marselha uma «epidemia especial de pneumococia» tendo «eclodido entre os 

trabalhadores anamitas
1293

com uma considerável gravidade»
1294

. Ora, a partir de 1918, 

a este flagelo que tocava populações frágeis, veio somar-se um outro flagelo: a gripe. E 

foram estes dois factores sobrepostos que vieram culminar na grande epidemia que 

arrasou, não apenas a Europa, mas outras regiões. 

 Ao longo dos séculos, tanto o país, como o Algarve foram atingidos por 

devastadores epidemias
1295

. 

 Entre 1917 e 1922, não foi somente a pneumónica que devastou o país e a 

província, mas também o tifo exantemático
1296

, a varíola
1297

, a pneumonia, a diarreia
1298

, 

                                                 

1293
 Anamitas: povo da Indochina que combateu, integrado no exército francês, na Primeira Guerra 

Mundial. 
1294

 DARNON, Pierre, “La grippe espagnole submerge la France”, L‟Histoire, n.º 281, Novembre 2003, p. 

80. 
1295

 Em 1855, diversas regiões do Algarve foram atingidas pela cólera. Em S. Brás de Alportel, por 

exemplo, tendo morrido centenas de pessoas (DUARTE, Afonso da Cunha, Memórias – S. Brás de 

Alportel. Igrejas e Instituições Religiosas, vol. I, Casa da Cultura António Bentes, S. Brás de Alportel, 

2005, p. 230). 
1296

 Sobre esta doença que grassava no Porto consultar «Relatório apresentado pelo Sr. Dr. Ricardo Jorge 

ao Conselho Superior de Higiene, sôbre a epidemia que está grassando no Pôrto», Diário do Governo, II 

Série, n.º 46, 25/2/1918. Dizia em determinado passo: «A zona litoral está toda mais ou menos 

contaminada, o que se mostra em tempo com as epidemias da Nazaré, de Setúbal e do Algarve, ...». Em 

ofício de 10 de Março de 1918, o Subdelegado de Saúde solicitava a cooperação do Presidente da 

Comissão Executiva da Câmara Municipal de Faro na implementação de medidas «profilaticas a 

empregar-se na Cadeia Municipal, em pessimas condições de salubridade carecendo urgentemente de 

sifões, bem como no fornecimento de desinfectantes a fim de melhor se cumprirem os preciosos 

principios higiénicos» (ADF. Fundo: Câmara Municipal de Faro, Actas das Sessões da Câmara 

Municipal, 1916-1919, Sessão de 14/3/1918, Livro 49, B/A.1). 
1297

 Em 1882 e em Agosto/Setembro de 1890 epidemias de varíola varreram com mais ou menos 

intensidade consoante os lugares esta província (SAMPAIO, J. R., Marmelete, pp. 29-30). Em Abril de 

1916, constatava-se que o número de doentes atacados pele varíola era «cada vez em maior número» 

(ADF. Inventário do Governo Civil – Maços – Correspondência Recebida pelo Governo Civil, 1916, 

Mç1/Cx22, «Ofício do Presidente da Comissão Administrativa de Faro,» n.º 287, 12/4/1916). Em Março 

de 1918, o Subdelegado de Saúde pedia que a Câmara dispusesse de vacinas suficientes para a população 

e para que fossem fornecidos desinfectantes e medicamentos aos «variolosos pobres». Respondeu o 

Presidente que se estava a fornecer grandes quantidades de sulfato de cobre e pomada borecada e que 

diariamente se faziam «regas e desinfeções em grande numero de ruas da cidade», visto que era «enorme 

o numero de pessoas atacadas de variola» (ADF. Fundo: Câmara Municipal de Faro, Actas das Sessões 

da Câmara Municipal, 1916-1919, Sessão de 21/3/1918, Livro 49, B/A.1). Em Maio de 1918, «tem 

havido variola em Faro, onde começou, Olhão, Loulé e Alportel, e alguns outros casos isolados em 

concelhos mais distantes, com origem naquelles, mas que se não tem propagado, talvez mercê da 

densidade da população ser menor do que nos concelhos acima mencionados. Em todo o Districto a 

vacinação tem sido feita em larga escala. 

 No concelho de Faro decresce muito sensivelmente a epidemia e a mortalidade tem sido 

diminuta e não em adultos»  (ADF. Inventário do Governo Civil. Livros Copiadores de Correspondência 

do Governo Civil, 1916-1919 (138), «Ofício ao Sr. Director Geral de Saúde», n.º 145, 14 de Maio de 

1918). 
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a enterite e a gripe
1299

 que causaram uma 

mortandade avaliada em 120.000 mortos
1300

, a 

que se associava a igualmente endémica 

tuberculose
1301

. Esta, nas fábricas alcançava 

taxas elevadas devido à falta de higiene, de 

ventilação, às poeiras, à humidade e bruscas 

variações de temperatura, aos fumos e outros 

agentes. No Algarve, os soldadores das fábricas 

de conserva eram dramaticamente atingidos 

pela doença e pela influência nociva dos fumos 

a que estavam expostos
1302

. 

O alcoolismo, desde sempre 

considerada uma chaga, acompanhado 

                                                                                                                                               

 A 11 de Junho de 1918, em telegrama ao Secretário de Estado do Interior, adiantava o 

Governador Civil: «Renovo meu pedido instando pela nomeação medico para concelho de Loulé onde 

grassa epidemia varíola com toda a sua intensidade não podendo unico medico que tem prestar seu 

auxilio todos doentes de que tem resultado muitas mortes por falta assistencia medica» (ADF. Inventário 

do Governo Civil, Livros Copiadores de Telegramas do Governo Civil, 1918 (191A), «Telegrama ao 

Exmo. Secretario do Estado do Interior», de 11 de Junho de 1918). Para vários casos em Loulé, consultar 

O Primeiro de Maio, n.º 259, 16/5/1918, p. 1. 

 Em Olhão, onde a falta de higiene era proverbial, para combater esta epidemia foi resolvido 

aumentar «o numero de vehiculos e de pessoal empregado na rega das ruas, fazendo-se constantemente 

lavagens das respectivas valetas, limpeza dos canos d‟exgotos etc., tendo já sido dadas ordens 

terminantes para que esses serviço seja feito com pequenos intervallos nos bairros em que as ruas e 

travessas são estreitas e as casas de moradia d‟acanhados compartimentos» (ADF. Fundo Governo 

Civil. Correspondência Enviada ao Delegado de Saúde de Faro, 1918, Mç5/Cx598, «Ofício», n.º 224, 

Olhão, 8 de Junho de 1918 e A Situação, n.º 53, 2/6/1918, p. 1). 

 Para finais de Setembro de 1918, grassava em Tavira com grande intensidade, mas era, dizia-se, 

de carácter benigno (“Variola”, Província do Algarve, n.º 500, 22/9/1918, p. 2). 

 Para combater, estas epidemias utilizava-se como desinfectante o sulfato de cobre.  
1298

 Segundo o Delegado de Saúde de Faro, no Verão costumavam «aparecer muitos casos de diarrheia 

atribuidos ao calor da estação e ao caso de fructas». ADF. Inventário do Governo Civil. Livros 

Copiadores de Correspondência do Governo Civil, 1916-1919 (138), «Ofício ao Sr. Director Geral de 

Saúde», n.º 141, 23 de Junho de 1918. 
1299

 Em 26 de Junho de 1918, o Governador Civil solicitava a vinda para Lagoa do médico miliciano 

Sebastião Trindade Pinto, visto que naquela localidade «ter ali aparecido já a gripe epidemica que 

alastra no nosso pais e o medico unico que lá está já velho e doente não poder exercer clinica» (ADF. 

Inventário do Governo Civil, Livros Copiadores de Telegramas do Governo Civil, 1918 (191A), 

«Telegrama ao Exmo. Director Geral de Saúde. Ministério do Interior, Lisboa», de 26 de Junho de 1918). 

Para combater todas estas epidemias, o governo sidonista, em 21 de Setembro, abriu um crédito 

extraordinário de 300 contos (decreto n.º 4.824, de 20/9/1918). 
1300

 GIRÃO, Paulo, A Pneumónica no Algarve, p. 50-51. 
1301

 Em 8 de Setembro de 1918, com a presença do Secretário do Comércio e do Interior, era inaugurado o 

sanatório para empregados ferroviários tuberculosos. O sanatório com capacidade para 20 doentes fora 

construído no sítio de Almargem, S. Brás de Alportel, numa propriedade de José Uva, cuja aquisição 

custara 4 contos (O Algarve, n.º 419, 2/4/1916, p. 3 e n.º 546, 8/9/1918, p. 1) 
1302

 ÁLVARES, José Filipe, “Frequência da tuberculose. Nas colectividades, VII”, O Algarve, n.º 430, 

18/6/1916, p. 1. 

 A Capital, 4 de Maio de 1918 
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frequentemente pelo seu cortejo de desordens, a má nutrição, o ambiente de trabalho, a 

falta de saneamento básico, a falta de higiene
1303

, tudo males referenciados desde há 

muito, contribuiriam para agravar as suas condições de trabalho e de vida. Cheguemos 

mais perto da realidade. Na próspera vila de Loulé «a embriaguez é um vício geral. 

Tanto se embriaga o indivíduo de classe elevada como o operário. […]. 

A taberna é o logar predileto do artista, do operário, do pequeno funcionário. 

[…]. No meio operário, onde domina a mais negra miséria, procura esquecer a 

existência de privações afogando-as numa garrafa. […] 

 Este vício é também uma consequência do processo de trabalho. O artista 

trabalha constantemente junto da família. No dia de repouso sente a necessidade de se 

afastar do meio habitual e vai procurar o meio exterior. Já não haveria esta influência 

adjuvante se o artista trabalhasse numa oficina»
1304

. 

Este quadro pungente poder-se-ia descrever para todas as restantes localidade da 

província. 

Finalmente, deparamos também com um número de importante de casos de 

raiva, em virtude do número elevado de cães vadios («cães hydrophobos») que 

proliferavam pela província
1305

. 

 

 

4. «A Gripe Espanhola»: «A mãe de todas as gripes»1306 

Acerca da origem da chamada «gripe espanhola», três teses são tema de debate. 

Uns defendem que seria oriunda dos Estados Unidos da América, outros pugnam pela 

Ásia e, finalmente, relacionada com a primeira, da própria Europa (Brest ou Bordéus). 

                                                 

1303
 Inúmeras eram as queixas, por exemplo, em Faro, da existência de estrumeiras particulares junto ao 

Matadouro Municipal, com prejuízo para a saúde pública (ADF. Fundo: Câmara Municipal de Faro, 

Serviços Administrativos, Correspondência Expedida, 1916, «Ofício ao Exmo. Sr. Comissário da Polícia 

Cívica de Faro», n.º 261, 14/6/1916, Livro 47, C/A..5). 
1304

 BRITES, Geraldino, ob. cit., p. 204. 
1305

 Para o caso de Loulé consultar por exemplo, ADF. Inventário do Governo Civil – Maços – 

Correspondência Enviada pela Administração do Concelho de Loulé para o Governo Civil, 1914 

(Mç19/Cx305). Consultar ainda com incidência em todos os concelhos algarvios ADF. Inventário do 

Governo Civil – Maços – Atestados de Doença e Pobreza, 1914 (Mç1/Cx31 e Mç7/Cx38) e 1916 

(Mç4/Cx14) e ADF. Inventário do Governo Civil – Maços – Documentos Relativos a Pobres, 1918-1919 

(Mç3/Cx76). Em ofício de 22 de Maio de 1918 do Secretário da Sociedade Protectora dos Animais pedia-

se que não fosse empregue «strichinina na execução de animais vadios, atendendo que esse processo é 

bárbara e impróprio d‟uma terra com fóros de civilidade» (ADF. Fundo: Câmara Municipal de Faro, 

Actas das Sessões da Câmara Municipal, 1916-1919, Sessão de 30/5/1918, Livro 49, B/A.1). 
1306

 TAUBENBERGER, Jeffrey, 1918 Influenza. The Mother of All Pandemics, 2000, cit. in BERNARD, 

Vincent, “La grippe”, Histoire(s) de la Dernière Guerra, n.º 2, Novembre-Décembre 2009, p. 97. 
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A gripe de 1918 – a «pneumónica» -, «resultou da acção de uma estirpe de Mixovírus 

A, altamente patogénica, a qual, associada a gravíssimas complicações respiratórias 

bacterianas secundárias, levaria à tumba milhões de seres humanos»
1307

. 

 Iniciada em 1995, a sequenciação do genoma do vírus que causou essa pandemia 

(o H1N1), foi agora concluída e tem pelo menos um resultado surpreendente: as 

mutações detectadas naquele agente patogénico parecem indicar que aquele era um 

vírus da gripe das aves que não precisou de recombinar-se com um dos congéneres que 

infecta os seres humanos e se adaptou directamente ao organismo humano
1308

. 

Consequentemente, existem inúmeras similaridades entre a estirpe de H1N1 (1918) e a 

H5N1 ( a conhecida «gripe das aves»). 

 A «gripe espanhola» é uma doença infecto-contagiosa viral, semelhante à gripe, 

mas de consequências mais aterradoras. 

 Os sintomas da pneumónica podem ser assim catalogados: 

Febres elevadíssimas 

Dores de cabeça 

Dores musculares 

Fadiga 

Náuseas, vómitos e diarreias 

Dor de garganta 

 

Quadro n.º 91 

Subtipos Antigénicos do Vírus A da Gripe Associados a Pandemias 

no Último Século 

Ano Subtipo Nome comum Descrição do surto 

1900-1918 H3N8 - ? 

1918-1919 H1N1 (HswN1) “Gripe espanhola” Grave 

1935-1936 H1N1 (H0N1) - Ligeiro 

1946-1947 H1N1 - Ligeiro 

1957-1958 H2N2 “Gripe asiática” Grave 

1968-1969 H3N2 “Gripe de Hong-Kong” Moderado 

1977-1978 H1N1 “Gripe russa” Ligeiro 
Fonte:http://images.google.es/imgres?imgurl=http://www.roche.pt/files/image/gripe/pandemias.jpg

&imgrefurl=http://www.roche.pt/sites-tematicos/gripe/index.cfm/gripe/epidemias-e-

pandemias/pandemias/&h=126&w=350&sz=38&hl=pt-

PT&start=72&tbnid=2KuShOHcqqUAVM:&tbnh=43&tbnw=120&prev=/images%3Fq%3Dgripe%

2Bespanhola%26start%3D60%26gbv%3D2%26ndsp%3D20%26hl%3Dpt-PT%26sa%3DN 

 

                                                 

1307
 FRADA, João, A Gripe Pneumónica em Portugal Continental – 1918, p. 18. 

1308
  http://dn.sapo.pt/2005/10/06/sociedade/gripe_espanhola_provocada_um_virus_a.html 
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 Embora divirjam entre os especialistas o número de mortos provocados pela 

pneumónica, esta foi elevadíssima, computando-se em 6 a 8 milhões de vítimas na 

Europa e de 10 a 20 milhões em todo o mundo
1309

. Há quem avance o número de 40 a 

100 milhões de mortos
1310

. 

No nosso país, a gripe de 1918 caracterizou-se por duas grandes vagas. A 

primeira, «epidemia primitiva de difusão rápida, simples e benigna, marcadamente 

verno-estival, é detectada … entre os finais de Maio e meados de Julho de 1918», 

enquanto a segunda vaga, «mais longa e violenta, grassando por todo o território 

nacional … entre Agosto e finais de Novembro de 1918»
1311

. 

Os concelhos de Faro e de Coimbra foram sempre, durante os surtos de gripe 

que ocorreram em 1916, 1917 e 1918, consideravelmente atingidos pela doença
1312

. 

 Apesar das deficiências crónicas das estatísticas nacionais, calcula-se que terão 

morrido 60.774
1313

. Outros autores fornecem um número de vítimas sensivelmente 

inferior: 52.124, de Outubro a Dezembro(Quadro n.º 92). 

 

Quadro n.º 92 

Mortos Provocados Pela  

Pneumónica, 1918 

França 166.000 

Alemanha 225.330 

Grã-Bretanha 228.900 

EUA 550.000 

Índia 16.000.000 

Portugal 381 Agosto 

 1.270 Setembro 

 31.785 Outubro 

 18.123 Novembro 

 22.116 Dezembro 
Fonte: SILVA, Armando Barreiros Malheiro da, 

Sidónio e Sidonismo. História de Um Caso 

Político, vol. 2, pp. 309 e 310. 

  

                                                 

1309
 FRADA, João, A Gripe Pneumónica em Portugal Continental – 1918, p. 97. 

1310
 BERNARD, Vincent, “La grippe”, Histoire(s) de la Dernière Guerra, n.º 2, Novembre-Décembre 

2009, p. 96. 
1311

 FRADA, João, A Gripe Pneumónica em Portugal Continental – 1918, pp. 99-100. 
1312

 FRADA, João, A Gripe Pneumónica em Portugal Continental – 1918, p. 170. 
1313

 FRADA, João, A Gripe Pneumónica em Portugal Continental – 1918, p. 18 e GIRÃO, Paulo, A 

Pneumónica no Algarve, p. 49. Para este autor o número de mortos alcançaria 55.780 pessoas, ou seja, 

cerce de 22%, em relação ao total de óbitos verificados em 1918. 
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 Escassas dúvidas sobejam em considerar que o transporte dos soldados norte-      

-americanos para a França originaria a propagação da doença por este país. Daqui, e 

tendo em conta o contexto que então se vivia, foi rápida a expansão da «pneumónica»: 

«Los transportes masivos exigidos por la guerra estimularon el transito de hombres e 

mercancías, com lo que barcos y ferrocarriles se convertieron en vias de 

transmissión»
1314

. Todos foram atingidos: países em guerra e neutrais. 

 Dois aspectos contribuíram para a sua difusão e grau de gravidade: as péssimas 

condições de alimentação das populações e as limitações da medicina da época. 

 Os primeiros casos em Espanha chegaram em Maio de 1918 «en los trenes que 

transportaban obreros españoles y portugueses de regreso de Francia, afectando» 

principalmente a Estremadura, Madrid, Andaluzia e locais de Castela e Leão
1315

. A 

segunda vaga da epidemia regressou em Setembro de 1918, e mais uma vez tiveram 

papel importantes os comboios: «El médio millón de españoles que regresaba de la 

vendimia francesa y los soldados portugueses repatriados trás la guerra se encargaron 

de extender la enfermedad por as estaciones»
1316

. Em Espanha, Medina del Campo, foi 

particularmente atingida, visto que os comboios «rumbo a Portugal cambiaban de 

vias,.... Los portugueses llegaban enfermos y hacinados y pronto contagiaron a la 

población. Se prohibió que se apeasen, pero fue peor: morían como animales en los 

mismos vagones»
1317

. Chegar-se-ia ao cúmulo de dar «la caza de los portugueses» em 

Valladolid, por os considerarem responsáveis pela epidemia
1318

. 

 Os soldados gaseados foram presas fáceis da doença. Culpabilizava-se muitos, 

até mesmo as conservas vindas de Espanha e «envenenadas pelos Alemães»
1319

. As 

profilaxias mais extravagantes enxameavam um pouco por toda a parte, designadamente 

em França, país fortemente tocado pela mortalidade. Neste país a gripe espanhola terá 

                                                 

1314
 LOSADA, Juan Carlos, “La gripe española. La epidemia más grave del siglo XX”, La Aventura de la 

Historia, n.º 56, Junio 2003, p. 36. 
1315

 LOSADA, Juan Carlo, “La gripe española. La epidemia más grave del siglo XX”, La Aventura de la 

Historia, n.º 56, Junio 2003, p. 38. 
1316

 LOSADA, Juan Carlos, “La gripe española. La epidemia más grave del siglo XX”, La Aventura de la 

Historia, n.º 56, Junio 2003, p. 41 
1317

 LOSADA, Juan Carlos, “La gripe española. La epidemia más grave del siglo XX”, La Aventura de la 

Historia, n.º 56, Junio 2003, p. 41 
1318

 LOSADA, Juan Carlos, “La gripe española. La epidemia más grave del siglo XX”, La Aventura de la 

Historia, n.º 56, Junio 2003, p. 42. 
1319

 DARNIN, Pierre, “La grippe espagnole submerge la France”, HISTOIRE, n.º 281, Novembre 2003, p. 

83. 
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feito 210.900 vítimas, com dois momentos culminantes: em Outubro de 1918 e em 

Fevereiro-Março de 1919
1320

. 

Para além das deslocações de soldados de populações, que outras causas terão 

proporcionado a expansão da epidemia? Sem dúvida «As dificuldades em combater a 

doença, o desconhecimento médico da sua etiologia, a insuficiência das medidas 

sanitárias e administrativas, os problemas de comunicação e de informação, a 

desorganização económica e política» das nações em conflito. No Algarve, a 

propagação da doença prendeu-se com as «dificuldades de acesso e de comunicações, a 

deficiente cobertura médica e sanitária agravada pela dispersão da população», as 

elevadas taxas de analfabetismo e o baixo nível sócio-económico da sua população
1321

. 

Também contribuíram para a extensão da doença durante os meses de Verão as «feiras e 

romarias, as vindimas, as estâncias balneares e termais ...»
1322

. 

Qual o melhor tratamento para o flagelo? Nenhum. Experimentou-se o quinino, 

o rum, o óleo de rícino, a aspirina, o gomenol e, como estas não chegavam procurou-se 

a cura em «medicamentos» miraculosos que curavam ainda menos mas que se pagavam 

caro
1323

. 

Desde o início da primeira vaga de gripe que todos os subdelegados de saúde da 

província faziam chegar ao Delegado de Saúde de Faro informações da evolução da 

epidemia, contabilizando o número de novos casos que apareciam, o número de óbitos e 

as necessidades mais prementes de cada concelho. 

Também a «pneumónica» foi objecto de uma nova cruzada por parte de Sidónio 

Pais. De uma forma destemida e ousada, com risco de poder ser atingido pela doença, 

Sidónia visitaria hospitais, apertaria a mão de infectados e beijaria crianças. Era inócuo 

ao bacilo que ceifaria milhões de vidas por esse mundo. 

O comandante militar de Faro e o Governador Civil receberiam um telegrama no 

qual o Presidente da República, Sidónio Pais, comunicava ter sido autorizada a 

concessão de um subsídio até 20 contos para despesas com a epidemia que grassava na 

província. Fora ordenado ao comandante militar de Beja o envio imediato de farinha. 

                                                 

1320
 DARNON, Pierre, “La grippe espagnole submerge la France”, HISTOIRE, n.º 281, Novembre 2003, 

p. 85. 
1321

 GIRÃO, Paulo, A Pneumónica no Algarve, pp. 50 e 96. 
1322

 GIRÃO, Paulo, A Pneumónica no Algarve, p. 59. Sobre os medicamentos empregues e sua 

distribuição cf. GIRÃO, Paulo, op. cit, p. 89. 
1323

 DARNON, Pierre, “La grippe espagnole submerge la France”, HISTOIRE, n.º 281, Novembre 2003, 

p. 82. 
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 Em finais de Junho de 1918, o Administrador do Concelho de Loulé informava o 

Governador Civil que a sua área administrativa dispunha de oito farmácias e de um 

hospital, mas que necessitava de pelo menos 10 sacas de açúcar cristalizado
1324

. 

 Os administradores dos concelhos algarvios tinham solicitado 6.770 quilos de 

açúcar que, o Governador Civil reportava com «exageradissimo». Para que o governo 

tivesse uma ideia da quantidade necessária aquela autoridade indicava o número de 

farmácias e de hospitais existentes no Algarve (Quadro n.º 93). 

 

Quadro n.º 93 

Número de Farmácia e de Hospitais 

Concelhos Farmácias Hospitais 

Aljezur 

Vila do Bispo 

Lagos 

Portimão 

Monchique 

Albufeira 

Silves 

Loulé 

Faro 

Alportel 

Tavira 

Olhão 

Lagoa 

V. R. de S. António 

Castro Marim 

Alcoutim 

1 

1 

5 

8 

2 

3 

7 

8 

9 

5 

8 

9 

2 

3 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

2 

1 

1 

- 

1 

- 

2 

1 

1 

1 

- 

- 

Total 73 15 
Fonte: ADF. Inventário do Governo Civil, Livros 

Copiadores de Telegramas do Governo Civil, 1918 

(191A), «Telegrama ao Director Geral das 

Subsistências, Lisboa», de 1 de Julho de 1918. 

 

                                                 

1324
 AHML. Administrador do Concelho de Loulé. Copiadores de Telegramas Expedidos (1915-1920), 

«Telegrama ao Exmo. Governador Civil de Faro», de 29/06/1918, Lv003 (1915-1918). Solicitava o 

Governador Civil ao Director Geral da Secretaria de Estado das Subsistência, a 5 de Julho de 1919, para 

«dar ordem para distribuição assucar farmacias e hospitaes este districto grandes dificuldades em 

preparação remedios por falta de assucar estando a receber reclamações todo o momento» (ADF. 

Inventário do Governo Civil, Livros Copiadores de Telegramas do Governo Civil, 1918 (191A), 

«Telegrama ao Exmo. Sr. Director Geral do Secretário de Estado das Subsistências, Lisboa», de 27 de 

Junho de 1918). 

 E, em 10 de Julho: «tem-se vendido clandestinamente algum assucar hespanhol em pequenas 

quantidades, que desapareceu do mercado ha muito tempo» (ADF. Inventário do Governo Civil, Livros 

Copiadores de Telegramas do Governo Civil, 1918 (191A), «Telegrama ao Sr. Director Geral das 

Subsistências», de 10 de Julho de 1918). 
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Em finais de Agosto, o Delegado de Saúde do Algarve chamava a atenção do 

Director Geral de Saúde que alguns médicos da província eram mandados em serviço 

clínico para outras localidades deixando a cidade de Faro bastante desprovida, 

acarretando um enorme esforço para os médicos que permaneciam
1325

. 

As contínuas deslocações dos subdelegados de saúde por motivo de serviço 

militar era outra situação que complicava o serviço na província
1326

. 

 

 

4.1. A propagação da gripe pelo Algarve: 

a falta de médicos e de medicamentos 

Um dos problemas que o Algarve enfrentava – e não apenas fruto dos tempos 

que se vivia -, era a falta de médicos. Já em meados de Novembro de 1917, se 

constatava a sua carência em Faro, onde apenas havia um «para todo o serviço clínico 

quer civil, quer militar e acumulando o serviço da delegação de saúde». José Filipe 

Álvares, apesar de doente, fora incorporado, e, Francisco António Honrado de Sousa 

Vaz estava em Ferreira do Alentejo, solicitando-se o seu regresso urgente. O único 

médico em serviço era Alexandre Pereira
1327

. Em 22 de Setembro de 1918, o concelho 

de Portimão tinha apenas dois médicos, mas um estava mobilizado, tendo sido 

substituído por um colega reformado do ultramar
1328

. 

Também em Loulé faltavam médicos. Em 13 de Setembro de 1918, a autoridade 

administrativa de Loulé, informava existir no concelho uma população de 50.000 

«almas», mas, apenas um médico, o doutor José Bernardo Lopes
1329

. Este estava 

mobilizado para França
1330

, embora o bom senso tenha prevalecido e tenha continuado 

                                                 

1325
 ADF. Inventário do Governo Civil. Livros Copiadores de Correspondência do Governo Civil, 1916-

1919 (138), «Ofício ao Sr. Delegado Geral de Saúde», n.º 99, 31 de Agosto de 1917. 
1326

 ADF. Inventário do Governo Civil. Livros Copiadores de Correspondência do Governo Civil, 1916-

1919 (138), «Ofício ao Sr. Director do Instituto Central de Higiene», n.º 113, 26 de Novembro de 1917. 
1327

 ADF. Livro de Registo de Correspondência Expedida pelo Governador Civil, 1912-1918, «Ofício ao 

Director da 2.ª Direcção Geral. Ministério da Guerra», n.º 203, de 17/11/1917. 
1328

 ADF. Fundo Governo Civil. Registo de Documentos Relativos à Saúde Pública, 1918  Mç 3/Cx l40, 

«Telegrama ao Delegado de Saude de Faro, Portimão, 22 de Outubro de 1918. Também em Tavira não 

havia médicos, um estava doente e o subdelegado de saúde estava mobilizado (ADF. Fundo Governo 

Civil. Registo de Documentos Relativos à Saúde Pública, 1918  Mç 3/Cx l40, «Telegrama ao Delegado de 

Saude de Faro, Tavira, 22 de Outubro de 1918). 
1329

 AHML. Administrador do Concelho de Loulé. Copiadores de Telegramas Expedidos (1915-1920), 

«Telegrama ao Exmo. Comandante Regimento de Infantaria 33, de Lagos», de 13/9/1917, Lv003 (1915-

1918). 
1330

 ADF. Inventário do Governo Civil. Livros Copiadores de Correspondência do Governo Civil, 1916-

1919 (138), «Telegrama oficial ao Exmo. Director Geral de Saúde», 9 de Outubro de 1918. 
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na localidade, exercendo o respectivo cargo. Caso semelhante se passaria em Olhão. O 

tenente médico miliciano, Francisco Fernandes Lopes, quando naquela localidade 

grassava a epidemia estava prestando serviço em Vila Viçosa. Obviamente que a 

edilidade solicitava o regresso do médico
1331

. Contudo, a 28 de Novembro de 1918, 

ainda não se encontrava em Olhão
1332

. A situação complicava-se, visto que o outro 

médico, Joaquim de Sousa Correia estava mobilizado igualmente para França
1333

. Todos 

estavam com receio da epidemia e nem os médicos o escondiam. O médico Elias
1334

, 

segundo o vice-presidente da comissão administrativa da câmara de Loulé, Francisco de 

Sousa Faísca, não estava doente, mas a fugir para se livrar do serviço
1335

. 

Em Silves, havia apenas ele – o administrador do concelho -, e o doutor 

Machada em serviço. O comércio tinha encerrado, o alarme era geral e procurava-se 

«doidamente medicos». E, ameaçava que «não havendo medicos baixo hospital militar 

                                                 

1331
 AHMO. Câmara Municipal de Olhão, Correspondência Expedida (Copiadores), «Ofício do 

Presidente da Comissão Executiva ao Exmo. Sr. General Comandante 1.ª Divisão Exército, Lisboa», 

Olhão, 09/10/1918. SR:C/A.4.26 (1918-1919). 
1332

 AHMO. Câmara Municipal de Olhão, Correspondência Expedida (Copiadores), «Ofício do 

Presidente da Comissão Executiva ao Exmo. Sr. Comandante do regimento de Infantaria de Reserva n.º 4, 

Faro», Olhão, 28/11/1918. SR:C/A.4.26 (1918-1919). 
1333

 AHMO. Câmara Municipal de Olhão, Correspondência Expedida (Copiadores), «Ofício do 

Presidente da Comissão Executiva ao Exmo. Sr. Comandante do Regimento de Infantaria de Reserva n.º 

4, Faro», n.º 439, Olhão, 14/09/1918. SR:C/A.4.26 (1918-1919). 
1334

 Em data, posterior aos acontecimentos, o facultativo, António Duarte Lima Elias, criticando a 

actuação daquele vice-presidente e as suas afirmações, constataria que se «Mandavam enterrar á lufa-

lufa, sem verificação de óbitos, nem de identidade, muitos, dos que morriam, e assim, que morriam, sem 

se inquirir nem curar de saber se a sua morte não seria apenas aparente, e como se porventura as 

epidemias se trapaçassem pelos mortos, e não pelo contágio dos vivos». 
1335

 AHML. Administrador do Concelho de Loulé. Copiadores de Telegramas Expedidos (1915-1920), 

«Telegrama ao Exmo. Delegado de Saude de Faro», de 15/10/1918, Lv004 (1918-1920). Na sessão 

ordinária de 10 de Outubro de 1918, a Comissão Administrativa da Câmara Municipal de Loulé, por 

unanimidade, resolveu censurar o facultativo António Duarte Lima Elias, por se ter ausentado do 

concelho por mais de quinze dias, sem licença, tendo sofrido o seu vencimento o respectivo desconto. Na 

sessão de 31 de Outubro, também por unanimidade, e por não se ter ainda apresentado, nem apresentado 

qualquer atestado médico, foi aprovado que não fosse abonado no seu vencimento de Outubro. Na sessão 

de 6 de Dezembro, o médico doutor Bernardo Lopes apresentaria um atestado médico que comprovava 

que o doutor Elias estivera doente e se ausentara do concelho para descansar, desde o dia 13 de Outubro a 

15 de Novembro de 1918. Estas peripécias não ficariam por aqui. Na sessão de 6 de Abril de 1921, a 

Comissão Executiva da citada Câmara, aprovava, mais uma vez por unanimidade, um voto que afirmava 

que enquanto residira em Loulé tivera muito bom comportamento moral e cívico, tendo desempenhado o 

lugar de facultativo com proficiência e zelo, «excepto durante o período da pneumonica». Reacendia-se a 

polémica que apenas terminaria em 20 de Abril de 1927, quando um juiz ordenava que fosse anulada a 

expressão sublinhada (AHML. Administrador do Concelho de Loulé. Livro das Actas das Sessões da 

Comissão Executiva da Câmara Municipal de Loulé, de 11/4/1917 a 22/10/1919. Agradeço ao 

Engenheiro Luís Guerreiro da Câmara Municipal de Loulé a disponibilidade de consulta de alguns 

documentos sobre esta questão). AHML. Administrador do Concelho de Loulé. Copiadores de 

Telegramas Expedidos (1915-1920), «Telegrama ao Exmo. Governador Civil de Faro», de 16/10/1918, 

Lv004 (1918-1920). Em Lagoa, a epidemia alastrava diariamente, e também um dos médicos estava 

doente, enquanto o outro era idoso. O vice-presidente da Câmara Municipal solicitava a requisição de um 

aspirante oficial médico que se tinha apresentado, mas que fora a Coimbra por oito dias a realizar exame 

final do curso (ADF. Fundo Governo Civil. Registo de Documentos Relativos à Saúde Pública, 1918, 

Mç9/Cx874, «Telegrama ao Exmo. Governador Civil», de 28 de Outubro de 1918). 
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não suporto tanto trabalho ausencia material para completo isolamento ...». 

Irrealistamente solicitava um envio de dez médicos
1336

. 

Em Outubro, Ricardo Jorge, Comissário do Governo
1337

, diligenciava para 

mandar um quintanista para esta localidade, enquanto à Secretaria da Guerra requisitara 

o facultativo municipal de Silves, Silva Freitas
1338

. Em Lagoa, não existiam clínicos. 

Para aqui onde não havia farmacêuticos, nem ajudantes de farmácia, tinha sido mandado 

um quintanista, João Cabrita Santos, para além de ter já solicitado, em Junho, o envio 

urgente do médico, Sebastião Trindade Pinto
1339

. 

 Em finais de Setembro haveria já receio da pneumónica, visto que a Direcção 

Geral de Saúde enviara um telegrama aos Governadores Civis com o propósito de os 

Subdelegados de Saúde e facultativos em gozo de licença se apresentarem urgentemente 

ao serviço
1340

. Esta foi uma das primeira referências, em um jornal algarvio que 

conhecemos à «pneumónica». 

 Nesta época quando os espíritos eram dilacerados, lá longe pela guerra, aqui 

dentro de portas pela doença que a medicina tenazmente era incapaz de ultrapassar, 

recorria-se à crendice popular. Em Santa Bárbara de Nexe alguns curandeiros tinham 

tratado alguns doentes do concelho, contribuindo, na opinião de Bernardo Lopes, 

subdelegado de saúde do concelho de Loulé, para os ocultar ao médico, visto recearem 

o isolamento a que eram sujeitos. Obviamente que para este médico louletano era 

indispensável proibir a prática daqueles
1341

. 

 A abundante documentação que mostra o impacto da pneumónica no Algarve, 

evidencia igualmente a falta de medicamentos
1342

, de açúcar
1343

 e de combustíveis 

                                                 

1336
 ADF. Fundo Governo Civil. Registo de Documentos Relativos à Saúde Pública, 1918  Mç 3/Cx l40, 

«Telegrama ao Delegado de Saude de Faro, Silves, 13 de Outubro de 1918 
1337

 Decreto n.º 4.872, de 7/10/1918. 
1338

 ADF. Inventário do Governo Civil – Maços, Correspondência Recebida pelo Governador Civil, 

1918, Mç1/cx115, «Telegrama de Ricardo Jorge», de 19 de Outubro de 1918. 
1339

 ADF. Inventário do Governo Civil – Maços, Correspondência Recebida pelo Governador Civil, 

1918, Mç1/cx115, «Telegrama de Magalhães Barros», de Junho de 1918 e «Telegramas do Comissário 

Geral do Governo Ricardo Jorge», de 31 de Outubro e de 7 de Novembro de 1918. 
1340

 O Algarve, n.º 548, 22/09/1918, p. 1. 
1341

 ADF. Fundo Governo Civil. Registo de Documentos Relativos à Saúde Pública, 1918  Mç 3/Cx l40, 

«Telegrama ao Delegado de Saude de Faro, Loulé, 9 de Outubro de 1918 
1342

 “Hora angustiosa” e “A epidemia”, Província do Algarve, n.º 504, 3/11/1918, p. 1. «A estação de 

Boliqueime está fechada, e estão lá retidos medicamentos, que fazem falta» (ADF. Inventário do Governo 

Civil. Livros Copiadores de Correspondência do Governo Civil, 1918 (150A), «Ofício ao Snr. Inspector 

dos Caminhos de Ferro Sul e Sueste, em Faro», 2.º Secção, n.º 727, 25 de Outubro de 1918). 
1343

 «Por determinação de Sua Exa. O Ministro e Secretario do Estado do Trabalho accidentalmente» em 

Faro,«sou a comunicar a V. Ex.ª que fica á disposição de V. Ex.º todo o assucar que se acha armazenado 

na rua do Conselheiro Bivar a fim de V. Ex.ª fazer a sua distribuição pelos hospitais, doentes e pessoas 

que dele careçam pelo preço do custo ou sejam 1$10 por cada quilo. É desejo de Sua Ex.ª que tal preço 



Capítulo VII – A «Pneumónica» e as suas Repercussões no Algarve 

 

361 

 

(gasolina
1344

 e petróleo), que conduziam à paragem dos automóveis
1345

 de que resultava 

na impossibilidade de deslocamento dos médicos a zonas mais distantes. Por motivos de 

saúde pública ia-se mais longe, ao requisitar-se o automóvel
1346

 – trabalhando a álcool – 

de Joaquim Marcelo Pereira, de Lagos, para que ficasse à disposição do subdelegado de 

saúde
1347

, assim como soldados de Infantaria 33
1348

. 

                                                                                                                                               

seja diminuido quando fornecido ás pessoas menos abastadas, o que fica ao critério de V. Ex.ª, visto V. 

Ex.ª não ter designado o mínimo preço por que tal assucar pode ser vendido» (ADF. Inventário do 

Governo Civil. Livros Copiadores de Correspondência do Governo Civil, 1918 (150A), «Ofício ao Snr. 

Delegado de Saude do Distrito de Faro», 2.º Secção, n.º 728, 28 de Outubro de 1918). O Delegado de 

Saúde alegou não poder desempenhar a referida incumbência, pelo que o açúcar foi entregue ao celeiro 

municipal que o faria distribuir (ADF. Inventário do Governo Civil. Livros Copiadores de 

Correspondência do Governo Civil, 1918 (150A), «Ofício ao Snr. Comandante Militar de Faro», 2.º 

Secção, n.º 766, 5 de Novembro de 1918. 

 No concelho de Castro Marim um dos menos atingidos pela pneumónica durante o mês de 

Outubro fez-se sentir a falta de açúcar, designadamente nas farmácias, e de arroz (ADF. Fundo Governo 

Civil. Registo de Documentos Relativos à Saúde Pública, 1918, Mç11/Cx874). 
1344

 À Vacuum Oil Company, em Faro, fora dado ordem «para fornecer toda a gazolina que é necessaria 

para serviços de saude, mas que é necessario haver a maxima cautela para que este combustivel,..., não 

seja desviado para fins diversos; ...» (ADF. Inventário do Governo Civil. Livros Copiadores de 

Correspondência do Governo Civil, 1918 (150A), «Ofício ao Snr. Agente da Vacuum Oil Company, em 

Faro», 2.º Secção, n.º 737, 30 de Outubro de 1918; AHML. Administrador do Concelho de Loulé. 

Copiadores de Telegramas Expedidos (1915-1920), «Telegrama ao Exmo. Governador Civil de Faro», 

Vila Real de Santo António, de 12/10/1918, Lv004 (1918-1920) e ADF. Inventário do Governo Civil. 

Livros Copiadores de Correspondência do Governo Civil, 1918-1924 (312A), «Ofício à Secretaria de 

Estado do Trabalho. Ao Director Geral de Saude», 2.º Secção, n.º 209, 17 de Setembro de 1918. O 

médico José Maria Galvão de Melo, exercendo a sua profissão nas freguesias rurais de Estói, Conceição e 

Santa Bárbara de Nexe afirmava que já não havia «as ofertas que generosos clientes faziam ao seu 

medico, fornecendo-lhe azeite, presunto, bacalhau, assucar, feijão, batatas, fructos e outros productos 

que lhe abasteciam a casa; mas hoje nada disso se pode fazer porque ha falta de tudo nas casas até dos 

abastados» . 
1345

 AHML. Administrador do Concelho de Loulé. Copiadores de Telegramas Expedidos (1915-1920), 

«Telegrama ao Exmo. Governador Civil de Faro», de 9/10/1918, Lv004 (1918-1920). 
1346

 Faltavam meios de transporte e boas vias de comunicação. Em telegrama aos delegados de saúde de 

Faro, o Comissário Geral do Governo, Ricardo Jorge, não deixava dúvidas da necessidade das autoridades 

sanitárias em «requisitar automoveis particulares quando assim seja indispensavel para serviço medico 

da epidemia e por intermedio da direção geral de saude os automoveis militares que possam ser cedidos 

para o mesmo fim» (ADF. Fundo Governo Civil. Registo de Documentos Relativos à Saúde Pública, 

1918  Mç 13/Cx 930, «Telegrama aos Delegados de Saude de Faro, Lisboa, 23 de Outubro de 1918). 

Dizia o administrador do concelho de Vila do Bispo que «Médico já saiu a visitar doentes falta via 

acelerada morre muita gente sem assistencia medica. Rogo V. Ex.ª se digne enviar automovel» (ADF. 

Fundo Governo Civil. Registo de Documentos Relativos à Saúde Pública, 1918, Mç10/Cx874, 

«Telegrama ao Exmo. Governador Civil», Vila do Bispo, de 30 de Outubro de 1918). 
1347

 AHML. Administrador do Concelho de Loulé. Copiadores de Telegramas Expedidos (1915-1920), 

Telegrama ao Exmo. Governador Civil de Faro, de 26/10/1918, Lv004 (1918-1920). 
1348

 «Tendo a epidemia nos concelhos de Lagos e Silves tomado grande incremento e não podendo os 

medicos, dos quais 2 no primeiro daqueles concelhos já se encontrar doente, ocorrer ás povoações com a 

urgencia necessaria, segundo informam os respectivos administradores, venho pedir a V. Ex.ª sejam 

enviados  para cada uma daquelas cidades, um automovel, que ali ficará a disposição dos referidos 

medicos, fazendo igual pedido para os concelhos de Alportel e Vila do Bispo» (AHML. Administrador do 

Concelho de Loulé. Copiadores de Telegramas Expedidos (1915-1920), Telegrama ao Exmo. Governador 

Civil de Faro, de 28/10/1918, Lv004 (1918-1920 e ADF. Inventário do Governo Civil. Livros Copiadores 

de Correspondência do Governo Civil, 1918 (150A), «Ofício ao Snr. Comandante Militar de Faro», 2.º 

Secção, n.º 739, 30 de Outubro de 1918). 
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 Para as inflamações bronco-pulmonares e outras maleitas também foram 

empregues a linhaça e a mostarda. 

  

 

4.2 A evolução da pandemia 

 Tanto a evolução, como o percurso da pandemia foram diferentes de país para 

país, assim como de região para região. No Algarve, o seu período temporal mais 

intenso, coincidiu com os meses de Outubro a Novembro. 

Os concelhos de Lagos, Silves e Faro foram os mais atingidos pela epidemia
1349

. 

Albufeira foi, quiçá, uma das localidade atingidas pela primeira vaga de 

gripe
1350

. 

Cerca dos finais de Setembro de 1918 começava-se a temer o «perigo expansão 

epidemia no paiz»
1351

, embora os telegramas dos subdelegados de saúde dos concelhos 

algarvios sejam unânimes em afirmar a inexistências de pneumónicos. Contudo, em 

princípios de Outubro, a epidemia começava atingir com violência o Algarve, tendo 

aparecido quatro casos em Loulé
1352

, tendo como portadores trabalhadores vindos de 

Coruche e do Vale do Sado
1353

, e que rapidamente se espalhou por toda a província
1354

.  

                                                 

1349
 FRADA, João, A Gripe Pneumónica em Portugal Continental – 1918, p. 124. 

1350
 «Ao Administrador do Concelho de Albufeira. Pode, ... , V. S.ª satisfazer ás determinações do sub-

delegado de saude, fazendo intimar os chefes de familia para não consentirem na saida de casa ás 

pessoas atacadas, sem autorização da autoridade sanitaria» ADF. Inventário do Governo Civil. Livros 

Copiadores de Correspondência do Governo Civil, 1918 (150A), «Ofício ao Sr. Administrador do 

Concelho de Albufeira», 2.º Secção, n.º 405, 15 de Agosto de 1918. 
1351

 ADF. Inventário do Governo Civil. Livros Copiadores de Correspondência do Governo Civil, 1916-

1919 (138), «Ofício aos Presidentes das Câmaras do Algarve», n.º 230, 21 de Setembro de 1918. 
1352

 O Subdelegado de Saúde informava o delegado de saúde que no dia 5 de Outubro tinham chegado de 

Coruche «alguns sapateiros com gripe bronchica e intestinal» (ADF. Fundo Governo Civil. Registo de 

Documentos Relativos à Saúde Pública, 1918  Mç 3/Cx l40, «Telegrama ao Delegado de Saude de Faro, 

Loulé, 5 de Outubro de 1918). E, no dia 7, acrescentava que «O perigo que ameaça agora principalmente 

de invasão do districto é o da volta a suas casas de grande numero de trabalhadores na linha do vale do 

Sado, onde creio reinar a doença em grande escala, os quaes são na sua grande maioria dos concelhos 

de Loulé e Alportel, vivendo quasi todos disseminados pelos campos em toda a area dos concelhos, onde 

a vigilancia é muito dificil de fazer-se» (ADF. Inventário do Governo Civil. Livros Copiadores de 

Correspondência do Governo Civil, 1916-1919 (138), «Ofício ao Sr. Director Geral de Saúde», 7 de 

Outubro de 1918). Ver ainda ADF. Inventário do Governo Civil. Livros Copiadores de Correspondência 

do Governo Civil, 1916-1919 (138), «Telegrama urgente ao Subdelegado de Saúde de Loulé», 4 de 

Outubro de 1918; AHML. Administrador do Concelho de Loulé. Copiadores de Telegramas Expedidos 

(1915-1920), «Telegrama ao Exmo. Governador Civil de Faro», de 4/10/1918, Lv004 (1918-1920) e 

“Saude publica. A «gripe» bronco-pneumonica”, O Algarve, n.º 552, 20/10/1918, p. 1. 

 O médico louletano Bernardo Lopes informava o delegado de saúde que no dia 2 de Outubro 

tinham falecido 20 «pneumonicos», no dia 3, 18, nas freguesias da vila, enquanto nas rurais também 

tinham falecido várias pessoas cujo número ignorava (ADF. Fundo Governo Civil, Registo de 

Documentos Relativos à Saúde Pública, 1918, Mç 12/Cx 151, «Telegrama ao Delegado de Saúde», de 4 

de Outubro de 1918). No dia 27 de Outubro tinham falecido 18 e no dia seguinte 22, nas freguesias da 
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Em 1 de Outubro, perante o «grande desenvolvimento que vae tendo a epidemia 

gripe pneumonica», e para satisfazer os desejos de Sidónio Pais, os administradores dos 

concelhos eram convidados a convocar comissões de socorros, as quais deveriam ser 

constituídas por «pessoas mais importantes afim de angariarem donativos para acudir 

aos desgraçados nesta hora aflitiva»
1355

.  

 Avançavam as medidas de prevenção
1356

. O Director-Geral de Saúde, doutor 

Ricardo Jorge publicava umas instruções sobre a forma de combater a epidemia. Entre 

as várias medidas que deveriam ser implementadas, encontravam-se as que diziam 

respeito aos preceitos com a higiene, designadamente a «limpeza da povoação e das 

casas», lançando-se mão da «desinfecção até onde os caos o exijam e as circunstâncias 

o permitam». Outra medida prendia-se com o isolamento, pelo que se deveria evitar as 

aglomerações e contactos. Cada um deveria igualmente fazer «gargarejos, mentolados 

ou salgados»
1357

. 

 Ainda como medida para conter a expansão da doença foi a proibição de 

despachar pelo correio encomendas que contivessem géneros de primeira necessidade, 

sem a devida guia de trânsito
1358

. 

                                                                                                                                               

vila (ADF. Fundo Governo Civil, Registo de Documentos Relativos à Saúde Pública, 1918, Mç 12/Cx 

151, «Telegrama ao Delegado de Saúde», de 28 de Outubro de 1918). 
1353

 «Ex.º Delegado de Saúde. Observei hoje a três quilómetros d‟esta vila  um indivíduo vindo dos 

trabalhos da linha férrea do Vale do Sado atacado de bronco pneumonia gripal em estado grave. Este 

doente tem estado oito dias sem assistência médica por sua culpa. Faleceu-lhe hoje um filho de dois anos 

também sem assistência, encontrando-se também a mulher e outros dois filhos atacados de gripe de 

forma brônquica ligeira, por enquanto. 

Procurei tanto quanto possível isolá-los e, se possível for, internalos-ei em hospital que se trata de 

organizar a pequena distância da vila. 

Os doentes de gripe vindos de Coruche e do Vale do Sado referidos nos meus telegramas encontram-se 

bastante melhor, excepto um, que se encontra no mesmo estado. Seria conveniente para mais facilidade 

na vigilância dos indivíduos vindos de fora deste concelho que fossem isolados nas estações férreas de 

Boliqueime, Loulé e Almancil por polícias ou indivíduos competentes que tomariam nota de seus nomes, 

residências, etc, e  remeteriam para aqui diariamente. O Subdelegado de Saúde de Loulé, 6 de Outubro 

de 1918» (ADF. Fundo Governo Civil. Registo de Documentos Relativos à Saúde Pública, 1918  Mç 

3/Cx l40, «Ofício ao Delegado de Saude de Faro, Loulé, 6 de Outubro de 1918). 
1354

 GIRÃO, Paulo, A Pneumónica no Algarve, p. 62-78. 
1355

 ADF. Inventário do Governo Civil, Livros Copiadores de Telegramas do Governo Civil, 1918 

(191A), «Telegramas aos administradores dos concelhos», de 1 de Outubro de 1918. 
1356

 Ver Anexo Documental. 
1357

 Diário do Governo, II Série, n.º 233, 4/10/1918 e “Para o povo ler. A influenza pneumonica. 

Instrucções da direcção geral de saude”, O Algarve, 6/10/1918. Para a desinfecção da cidade de Faro 

utilizava-se o alcatrão que, em 14 Outubro de 1918, atingia o preço de $38 centavos o quilo (ADF. Fundo 

Governo Civil, Registo de Correspondência Recebida pelo Governo Civil, 1918, Mç2/Cx761, «Carta de 

Bulhões Maldonado & Silva, Lda.», Faro, 14 de Outubro de 1918). 

 O semanário Província do Algarve aconselhava aos seus leitores como receita para ser aplicada 

no lenço: 20 gramas de álcool, 2 de mentol, 10 de amoníaco, 5 de éter sulfúrico e 20 de essências (gerânio 

de rosa) (“Influenza pneumonica, Província do Algarve, n.º502, 13/10/1918, p. 1). 
1358

 ADF. Fundo Governo Civil. Registo de Documentos Relativos à Saúde Pública, 1918, Mç10/Cx874, 

«Telegrama ao Exmo. Governador Civil», Vila do Bispo, de 17 de Outubro de 1918. 
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É muito provável que o primeiro caso fatal, em Olhão, tenha acontecido na Rua 

Formosa, n.º 69, a 7 de Outubro, um indivíduo chegado de Lisboa, que viria a falecer a 

9
1359

. No dia 8, a casa teria sido desinfectada
1360

.  

 O impacto devastador da gripe espanhola obrigava à alteração do normal 

funcionamento do horário das farmácias em Olhão. Em Edital, datado de 22 de Outubro 

de 1918, o Administrador do concelho, João Machado Gonçalves determinava que 

enquanto durasse a «anormalidade do estado sanitario» os serviços farmacêuticos 

obedeceriam a uma nova regulamentação
1361

. 

Em Circular do referido dia, o mesmo administrador informava que a Secretaria 

de Estado do Trabalho e a Direcção Geral de Saúde recomendavam que as farmácias 

estivessem fornecidas dos medicamentos mais usados para debelar a terrível doença. E 

quais eram? Os sais de quinino, os sais amoniacais, os sais purgentes, as ampolas de 

cafeína, as ampolas de óleo, canforado, mostarda e linhaça. Muito importante seria 

«intimar as farmacias a não aumentarem os preços dos medicamentos»
1362

. 

A 17 de Outubro, o administrador, relatava aliviado que «n‟esta semana ainda 

não houve caso algum fatal de grippe pneumonica. Ha muitos doentes de grippe 

ordinaria sem consequencias de maior»
1363

. A Comissão Angariadora de Donativos 

para socorrer os doentes olhanenses atacados pela pneumónica era instalada a 14 de 

Outubro, composta por cinco indivíduos vindos das áreas do funcionalismo público, do 

comércio, da indústria, o Subdelegado do Procurador da República e, obviamente, dos 

serviços de saúde
1364

. 

 Decorridos alguns dias o relato tornava-se mais dramático, visto que a 22 de 

Outubro, afirmava-se que «A epidemia recrudesceu»
1365

. 

A avalanche de mortos era assustadora. O Administrador do concelho de Olhão, 

a 25 de Outubro autorizava o Regedor de Moncarapacho a realizar enterramentos no 

                                                 

1359
 ADF. Fundo Governo Civil. Registo de Documentos Relativos à Saúde Pública, 1918  Mç 3/Cx l40, 

«Telegramas ao Delegado de Saude de Faro, Loulé, Olhão, 7 e 9 de Outubro de 1918. 
1360

 AHMO. Administrador do Concelho, Correspondência Expedida (Copiadores – Telegramas para o 

Governador Civil), Olhão, 08/10/1918. SR:A/A.2.79, 1918-1919 – Governador Civil n.º 1. 
1361

 AHMO. Administrador do Concelho, Correspondência Expedida (Copiadores), «Edital”, Olhão, 

22/10/1918. SR:A/A.2.77, 1918 – Diferentes Autoridades n.º 3 
1362

 AHMO. Administrador do Concelho, Correspondência Expedida (Copiadores), «Circular”, Olhão, 

22/10/1918. SR:A/A.2.77, 1918 – Diferentes Autoridades n.º 3 
1363

 AHMO. Administrador do Concelho, Correspondência Expedida (Copiadores – Telegramas para o 

Governador Civil), Olhão, 17/10/1918. SR:A/A.2.79, 1918-1919 – Governador Civil n.º 1. 
1364

 AHMO. Administrador do Concelho, Correspondência Expedida (Copiadores – Telegramas para o 

Governador Civil), Olhão, 14/10/1918. SR:A/A.2.79, 1918-1919 – Governador Civil n.º 1. 
1365

 AHMO. Administrador do Concelho, Correspondência Expedida (Copiadores – Telegramas para o 

Governador Civil), Olhão, 22/10/1918. SR:A/A.2.79, 1918-1919 – Governador Civil n.º 1. 
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terreno «contiguo ao cemiterio, por não poderem ficar insepultos, e demais nésta 

ocazião aflitiva, os cadaveres desta assustadora epidemia»
1366

. Mas, como sempre na 

vida, até na morte existiam distinções. Ainda naquele dia, o dito Administrador 

informava o Presidente da Comissão Administrativa da Câmara Municipal de Olhão que 

os cadáveres de pessoas indigentes se conservavam nas habitações por falta de 

indivíduos que os removessem para o cemitério público. Solicitava com a máxima 

urgência que colocasse à sua disposição duas brigadas de homens para a realização 

daquele ingente serviço. O Administrador criticava o zelador José de Sousa Honrado 

que «sistematicamente e com desculpas inadmissiveis escusa ao serviço publico tão 

necessario nésta ocazião». Reclamava ainda, na continuação do anteriormente referido, 

providência urgente a fim de que não se conservassem insepultos cadáveres removidos 

para o cemitério, como estava sucedendo, em virtude do «empregado encarregado de 

abrir as covas ser insuficiente», sendo obviamente necessário mais indivíduos para 

aquele penoso serviço
1367

. 

 Os pobres ficaram mais pobres quando eram atingidos pela enfermidade ou 

quando alguém da família era dizimado. Para socorrer alguns destes infortunados, o 

Administrador do concelho de Olhão, a 2 de Novembro, enviava ao Regedor de 

Moncarapacho, pelo prestador José Barbosa, a quantia de 50$00 para serem distribuídos 

pelos epidemiados pobres e familiares sobreviventes pobres das pessoas falecidas. Não 

se esqueceu também de remeter dez quilos de açúcar para tratamento dos doentes e meia 

barrica com alcatrão para desinfecção
1368

. 

Entretanto, pelo perigo que representava a aglomeração de população, foram 

proibidas as feiras de Faro
1369

, e de Lagos
1370

, os espectáculos cinematográficos, assim 

                                                 

1366
 AHMO. Administrador do Concelho, Correspondência Expedida (Copiadores), «Ofício ao Regedor 

da Freguesia de Moncarapacho”, Olhão, 25/10/1918. SR:A/A.2.77, 1918 – Diferentes Autoridades n.º 3. 
1367

 AHMO. Administrador do Concelho, Correspondência Expedida (Copiadores), «Ofício ao Exmo. Sr. 

Prezidente da Comissão Administrativa da C. M. de O.”, n.º 1.950, Olhão, 25/10/1918. SR:A/A.2.77, 

1918 – Diferentes Autoridades n.º 3. 
1368

 AHMO. Administrador do Concelho, Correspondência Expedida (Copiadores), «Ofício ao Cidadão 

Regedor da Freguesia de Moncarapacho”, n.º 1.973, Olhão, 02/11/1918. SR:A/A.2.77, 1918 – Diferentes 

Autoridades n.º 3. 
1369

 No dia 5 de Outubro de 1918, tinha falecido vitima da pneumónica «um individuo, cabo marinheiro, 

chegado ha oito dias de Lisboa, onde acabava de gosar quatro dias de licença pela junta médica, depois 

de ter permanecido cinco annos em Africa. O falecimento deu-se na enfermaria da Escola de Alumnos 

Marinheiros desta cidade, onde estava internado desde a sua chegada a esta cidade. 

A mencionada Escola não é agora frequentada por alumnos...». ADF. Inventário do Governo 

Civil. Livros Copiadores de Correspondência do Governo Civil, 1916-1919 (138), «Ofício ao Sr. 

Director Geral de Saúde», n.º 247, 6 de Outubro de 1918 e O Algarve, n.º 551, 13/10/1918, p. 2. 
1370

 «Vou rogar a V. Ex.ª se digne telegraficamente pôr á disposição do administrador do concelho de 

Lagos toda a força de que possa dispôr, a fim de evitar a realização da feira, que ámanhã devia efectuar-
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como, dias depois, os festejos fúnebres e as romagens aos cemitérios nos tradicionais 

dias 1 e 2 de Novembro
1371

. 

Em vários ofícios dirigidos a professores das escolas do concelho de Loulé, a 

autoridade administrativa, Francisco de Sousa Faísca, dizia que «Grassa ainda a 

variola, doença de olhos e, tendo-se infelizmente já dado alguns casos de gripe 

pneumonica neste concelho, rogo-lhe as competentes ordens para que a Escola a seu 

cargo não funcione enquanto não fôr autorizado superiormente»
1372

, tendo já ocorrido 

inúmeros mortos
1373

. De facto, a situação era descrita de uma forma mais negra, visto 

que a doença se propagava de «maneira assustadora». Dias depois, segundo o vice-

presidente da Câmara Municipal servindo de administrador, tinham-se registado 18 

óbitos e 23 presumivelmente estariam atacados pela pneumónica
1374

. 

No dia 16 de Outubro, tinham ocorrido mais quatro casos fatais
1375

, embora, em 

telegrama posterior, o número subiria assustadoramente para vinte casos mortais 

«devendo haver mais que os médicos não chegaram a tratar»
1376

. 

 O subdelegado de saúde de Loulé, o médico Bernardo Lopes, informava 

diariamente o Delegado de Saúde de Faro da passagem da gadanha da morte provocada 

pela pneumónica nas freguesias de S. Clemente e de S. Sebastião, embora 

desconhecesse o número de falecidos no extenso mundo rural do concelho (Quadro n.º 

94). 

 

 

 

                                                                                                                                               

se, mas que o Governo proibiu por motivos de saude publica» (ADF. Inventário do Governo Civil. Livros 

Copiadores de Correspondência do Governo Civil, 1918 (150A), «Ofício ao Ex.ª Snr Comandante da 1.ª 

Comp.ª do 1.º batalhão da GNR», 2.º Secção, n.º 649, 11 de Outubro de 1918). 
1371

 ADF. Inventário do Governo Civil. Livros Copiadores de Correspondência do Governo Civil, 1918 

(150A), «Ofício ao Snr. Comisssario de Policia de Faro», 2.º Secção, n.º 733, 29 de Outubro de 1918; 

AHMO. Administrador do Concelho, Correspondência Expedida (Copiadores), «Edital”, Olhão, 

30/10/1918. SR:A/A.2.77, 1918 – Diferentes Autoridades n.º 3;  O Algarve, n.º 554, 03/11/1918, p. 2. 

Devido ao elevado número de mortos, foi prevista a ampliação do cemitério de Faro (ADF. Fundo: 

Câmara Municipal de Faro, Actas das Sessões da Câmara Municipal, 1916-1919, Sessões de 9/12/1918 e 

6/2/1919, Livro 49, B/A.1). 
1372

 AHML. Administrador do Concelho de Loulé. Copiadores de Correspondência Expedida, Ofícios 

aos Exmos. Professores..., Loulé, 9/10/1918, Lv063 (1918). 
1373

 AHML. Administrador do Concelho de Loulé. Copiadores de Correspondência Expedida, Ofício ao 

Exmo. Governador Civil, n.º 2298, de 24/10/1918, Lv063 (1918). 
1374

 AHML. Administrador do Concelho de Loulé. Copiadores de Telegramas Expedidos (1915-1920), 

«Telegrama ao Exmo. Governador Civil de Faro», Vila Real de Santo António, de 11/10/1918, Lv004 

(1918-1920). 
1375

 AHML. Administrador do Concelho de Loulé. Copiadores de Telegramas Expedidos (1915-1920), 

Telegrama ao Exmo. Governador Civil de Faro, de 16/10/1918, Lv004 (1918-1920). 
1376

 AHML. Administrador do Concelho de Loulé. Copiadores de Telegramas Expedidos (1915-1920), 

«Telegrama ao Exmo. Governador Civil de Faro», de 16/10/1918, Lv004 (1918-1920). 
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Quadro n.º 94 

Evolução do número de pneumónicos falecidos no  

concelho de Loulé 

 

Nota: Em 24 de Outubro, o subdelegado de Saúde de Loulé informava ainda 

que por falta de gasolina não podia visitar as freguesias rurais. 

Fontes: ADF. Fundo Governo Civil. Registo de Documentos Relativos à 

Saúde Pública, 1918  Mç 3/Cx l40, «Telegrama ao Delegado de Saude de 

Faro, Loulé, 13 de Outubro de 1918. ADF. Fundo Governo Civil, Registo de 

Documentos Relativos à Saúde Pública, 1918, Mç 12/Cx 151, «Telegrama ao 

Delegado de Saúde», de 21 de Outubro de 1918. ADF. Fundo Governo Civil, 

Registo de Documentos Relativos à Saúde Pública, 1918, Mç 12/Cx 151, 

«Telegrama ao Delegado de Saúde», de 24 de Outubro de 1918. ADF. Fundo 

Governo Civil, Registo de Documentos Relativos à Saúde Pública, 1918, Mç 

12/Cx 151, «Telegrama ao Delegado de Saúde», de 26 de Outubro de 1918. 

ADF. Fundo Governo Civil, Registo de Documentos Relativos à Saúde 

Pública, 1918, Mç 12/Cx 151, «Telegrama ao Delegado de Saúde», de 30 de 

Outubro de 1918. 

 

Em Lagos, o primeiro caso de pneumonia foi referenciado em 6 de Outubro, em 

um homem que tinha vindo de Peniche
1377

. A 14 de Outubro, o administrador informava 

que passava revista aos domicílios, acompanhado por um médico e não descurava a 

visita às fábricas de conserva. Reconhecia, porém, que a «Camara tem descurado quasi 

completo limpeza cidade, resultando indignação geral»
1378

. A 21 de Outubro a 

epidemia continuava «alastrando-se com grande intensidade tendo havido já 9 casos 

fataes»
1379

. O administrador do concelho solicitava ao governador civil «verba» para o 

pagamento de medicamentos a pessoas pobres que não estavam internadas no hospital. 

                                                 

1377
 ADF. Fundo Governo Civil. Registo de Documentos Relativos à Saúde Pública, 1918  Mç 3/Cx l40, 

«Telegrama ao Delegado de Saude de Faro, Lagos, 6 de Outubro de 1918. 
1378

 Livro Copiador de Telegramas do Administrador do Concelho de Lagos, Telegrama n.º 179, de 14 de 

Outubro de 1918. 
1379

 Livro Copiador de Telegramas do Administrador do Concelho de Lagos, Telegrama n.º 186, de 21 de 

Outubro de 1918. 

Datas 

Freguesias de 

S. Clemente e 

de S. 

Sebastião 

Almancil Alte Boliqueime Salir 

Outubro 

13 

21 

23 

24 

25 

26 

29 

30          

Total 

 

- 

21 

24 

8 

15 

22 

27 

22 

139 

 

- 

8 

- 

- 

- 

- 

3 

- 

11 

 

2 

7 

- 

- 

- 

- 

5 

- 

14 

 

- 

7 

- 

- 

- 

- 

6 

- 

13 

 

- 

7 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

7 



Capítulo VII – A «Pneumónica» e as suas Repercussões no Algarve 

 

368 

 

A 24 de Outubro, tinham aparecido mais 34 novos casos de pneumonia, dos quais vinte 

e nove militares do regimento de infantaria 33, tendo falecido quatro
1380

. Embora se 

soubesse o número de óbitos na cidade, difícil era a sua contabilidade nas freguesias 

rurais que estavam sem assistência pela falta de médicos
1381

 que, por sua vez, não 

dispunham de automóveis
1382

, nem de gasolina para se deslocarem, enquanto as 

deslocações «a cavalo», eram impossíveis devido á dimensão do concelho
1383

. E, se a 

epidemia, em 14 de Novembro, declinava substancialmente, nas freguesias rurais 

continuava intensa
1384

.  

 Entretanto, perante o alastrar da epidemia a Espanha tinha sido encerrada a 

fronteira entre Amamente e Vila Real de Santo António
1385

. Perto, em Castro Marim, a 

doença trazia o seu cortejo fúnebre, faltando um conjunto de drogas quase irreais para 

os nossos dias. O Subdelegado de Saúde pedia óleo de rícino, flor de borragem, flor de 

tília, sinapismos rifolat 300, soluto difitalino natível, ampolas de óleo camforado, 

glicerina e benzoato de sódio, para além do sempre indispensável açúcar e petróleo
1386

. 

 Em meados de Outubro, as localidades mais atingidas eram Loulé e S. Brás de 

Alportel
1387

, «onde maior número de obitos se tem registado», enquanto em Faro o 

número de casos era reduzido
1388

, embora tivesse sido mobilizado para hospital o 

                                                 

1380
 ADF. Inventário do Governo Civil – Maços (III) – Documentos Relativos à Saúde Pública, 1918, 

Mç1/Cx 49, «Telegramas ao Delegado de Saúde de Faro», de 25 de Outubro de 1918. 
1381

 Na cidade de Lagos, apenas estavam de serviço dois médicos, enquanto outros dois se encontravam 

doentes (Livro Copiador de Telegramas do Administrador do Concelho de Lagos, Telegrama n.º 197, de 

30 de Outubro de 1918). 
1382

 Os três automóveis existentes no concelho de Lagos, por motivos diferentes, estavam impossibilitados 

de serem usados (Livro Copiador de Telegramas do Administrador do Concelho de Lagos, Telegrama n.º 

202, de 31 de Outubro de 1918). 
1383

 ADF. Inventário do Governo Civil – Maços (III) – Documentos Relativos à Saúde Pública, 1918, 

Mç1/Cx 49, «Telegramas ao Delegado de Saúde de Faro», de 8 de Novembro de 1918. 
1384

 ADF. Inventário do Governo Civil – Maços (III) – Documentos Relativos à Saúde Pública, 1918, 

Mç1/Cx 49, «Telegramas ao Delegado de Saúde de Faro», de 14 de Novembro de 1918. 
1385

 O subdelegado de saúde de Vila Real de Santo António, em 8 de Outubro, informava o delegado de 

saúde de Faro ter recebido um ofício do cônsul de Portugal em Ayamonte «comunicando ter sido 

proibida entrada n‟aquele porto a todos os individuos procedentes de Portugal excepto diplomatas 

autorisados pelo ministerio estrangeiros espanhol» (ADF. Fundo Governo Civil. Registo de Documentos 

Relativos à Saúde Pública, 1918  Mç 3/Cx l40, «Telegrama ao Delegado de Saude de Faro, Vila Real, 8 

de Outubro de 1918). 
1386

 ADF. Inventário do Governo Civil – Maços (III) – Documentos Relativos à Saúde Pública, 1918, 

Mç1/Cx 49, «Telegramas ao Delegado de Saúde de Faro». Também para combater a epidemia, a 

Companhia de Pescarias do Cabo de Santa Maria ofereceu uma barrica de alcatrão, no valor de 85$00 

(ADF. Fundo: Câmara Municipal de Faro, Actas das Sessões da Câmara Municipal, 1916-1919, Sessão 

de 9/12/1918, Livro 49, B/A.1). 
1387

 O subdelegado de saúde, Bolotinha, dizia que não se podia com tanto trabalho e que fosse mandado 

médicos e automóveis (ADF. Fundo Governo Civil. Registo de Documentos Relativos à Saúde Pública, 

1918  Mç 3/Cx l40, «Telegrama ao Delegado de Saude de Faro, S. Brás de Alportel, 12 de Outubro de 

1918). 
1388

 “Saude publica. A grippe bronco-pneumonica”, O Algarve, n.º 522, 7/4/1918, p. 1. 
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edifício do liceu
1389

. Na segunda daquelas localidades, pelo menos três pessoas já tinha 

falecido. Quanto à higiene pública, ela seria semelhante à do resto das localidades 

algarvias: «As ruas estão sujas, estrumeceiras e pocilgas com porcos contam-se pelo 

numero das casas,...». A prática do isolamento era desleixada e, quando alguém morria 

da doença a «casa enche-se de curiosos»
1390

. 

O Governador Civil, também ele enfermo como a província, telegrafava, em 23 

de Outubro, a Sidónio Pais, em tons dramáticos o impacto da epidemia em toda a 

região
1391

. 

 A cidade de Silves foi das mais afectadas pela epidemia. A 13 de Outubro, o 

subdelegado de saúde daquela localidade visivelmente alarmado confirmava a 

existência de mais de 100 casos e com tendência para alastrar. Nesta antiquíssima 

cidade, era quase o apocalipse. À Fome, à Guerra vinha juntar-se a Peste. Descrevia-se 

um cenário dantesco com «dezenas e dezenas de sepulturas» que se tinha aberto nos 

últimos dias. E, «Pelas ruas da cidade, de manhã, quando o sol começa a surgir, 

indiferente a tanta dôr, alheio a tamanho luto, ao meio dia, quando ele no zénith 

explende, aquecendo a terra com os seus raios luminosos; pela tarde, de poentes 

ensanguentados – as lindas tardes outunais algarvias! – pelas ruas tristes, silenciosas, 

passam os carros funerários, numa faina incansavel, arrastando os mortos»
1392

. 

Morriam ricos e pobres, velhos e novos, a gadanha da morte a todos igualava no 

momento em que se festejava o fim da carnificina nos campos europeus. 

                                                 

1389
 ADF. Inventário do Governo Civil. Livros Copiadores de Correspondência do Governo Civil, 1918 

(150A), «Ofício ao Exmo. Snr. Reitor do Liceu Central “João de Deus”», 2.º Secção, n.º 695, 19 de 

Outubro de 1918. Em Loulé, no palacete da Quinta da Fonte da Pipa, ainda actualmente existente, 

estiveram hospitalizados dezenas de doentes. 
1390

 “Ao Sr. Delegado de Saude”, O Algarve, n.º 551, 13/10/1918, p. 1. 
1391

 A epidemia varria «povoações inteiras, havendo já cemiterios completamente cheios, fazendo-se 

enterramentos em campo raso. Faltam medicamentos, arroz, assucar, velas, petroleo, massas, manteiga, 

batata, e ha 3 dias não ha pão, continuando Beja a negar fornecimento trigo. Povo ordeiramente vem 

pedir-me pão, e creanças vagueiam nas ruas chorando com fome. Director geral abastecimentos mandou 

requisitar toda batata Monchique, unico concelho produtor. Rogo protecção V. Ex.ª acudindo a tanta 

miseria. A todo o momento cae gente na rua com doença e fome. Barcas de peixe pararam serviço por 

falta gente. Não ha peixe» (ADF. Inventário do Governo Civil, Livros Copiadores de Telegramas do 

Governo Civil, 1918 (191A), «Telegrama ao Presidente da Republica, Belem-Lisboa», de 23 de Outubro 

de 1918). 
1392

 “Cartas de Silves”, Província do Algarve, n.º 505, 10/11/1918, p. 1. 
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 Em Tavira, no princípio de Outubro as informações transmitidas eram pouco 

alarmantes. Contudo, a 12, já se descrevia que 

o flagelo «grassava com intensidade», apenas 

existindo um médico facultativo, António 

Francisco de Sousa, enquanto o subdelegado 

de saúde estava em Pias (distrito de Beja)
1393

. 

Em Novembro seria mesmo dramática, quer 

em Tavira, como em Faro, Loulé e S. Brás de 

Alportel
1394

. Na cidade do Gilão, onde as ruas 

eram sujas, faltava desinfestação e as sarjetas 

exalavam um cheiro insuportável, em Outubro, 

ter-se-iam registado 140 mortos, e, 

«ultimamente» a média diária era de 12 a 15. 

Os médicos eram poucos e, quando eram 

chamados para o campo, deixando à sua sorte 

os doentes citadinos, demoravam nos trajectos 

mais de quatro horas, visto o serviço ser 

realizado em trens, apesar de existiram na 

cidade automóveis a gasolina, mas em 

passeios. A mortandade atingia tal dimensão 

que já tinha começado a funcionar o novo 

Cemitério Municipal do Calvário
1395

. 

 No outro extremo da província, no 

concelho de Vila do Bispo, em 17 de Outubro, várias pessoas tinham já sido atacadas 

pela gripe pneumónica
1396

 que, em 25, alcançava «proporções assustadoras», enquanto 

o médico comunicara ao administrador do concelho que se encontrava doente
1397

. 

                                                 

1393
 ADF. Inventário do Governo Civil. Livros Copiadores de Correspondência do Governo Civil, 1918-

19124 (312A), «Ofício ao Chefe de Repartição do Gabinete do Secretário d‟Estado da Guerra», 2.º 

Secção, n.º 238, 12 de Outubro de 1918. Em Tavira, o médico municipal do concelho, Dr. Silvestre 

Falcão, não podia exercer o cargo por sem encontrar doente, tendo sido convidado para o substituir o Dr. 

João José Peres Ponce e Sanchez (ADF. Fundo Governo Civil. Correspondência Enviada ao Delegado de 

Saúde de Faro, 1918, Mç5/Cx598, «Ofício», n.º 224 (ADF. Fundo Governo Civil. Correspondência 

Enviada ao Delegado de Saúde de Faro, 1918, Mç5/Cx598). 
1394

 “Hora angustiosa” e “A epidemia”, Província do Algarve, n.º 504, 3/11/1918, p. 1. 
1395

 “A epidemia”, Província do Algarve, n.º 504, 3/11/1918, p. 1. 
1396

 ADF. Fundo Governo Civil. Registo de Documentos Relativos à Saúde Pública, 1918, Mç10/Cx874, 

«Telegrama ao Exmo. Governador Civil», Vila do Bispo, de 11 de Outubro de 1918. Em Budens o 

cemitério era pequeno para tanta mortandade. O administrador do concelho de Vila do Bispo, em 30 de 

A Capital, 02/11/1918 
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 No concelho de Portimão, num contexto de falta de açúcar e de farinha, 

afirmavam-se com veemência que no concelho estava «grassando com grande 

intensidade a epidemia» e que esta «tem sido devastadora»
1398

. Na outra margem do rio 

Arade, em Ferragudo, a falta de alimentos e de medicamentos contribuía para a 

expansão da doença e para o aumento de número de vítimas
1399

. Nesta localidade, o 

cemitério abarrotava de cadáveres, tendo sido necessário utilizar um terreno próximo do 

existente para realizar os enterramentos
1400

. 

 Também os concelhos de Aljezur
1401

, de Monchique
1402

 e de Alcoutim
1403

não 

foram poupados ao flagelo. 

 Nos princípios de Novembro, afirmava-se já que a epidemia decrescia e que os 

óbitos tinham diminuído, em Faro, embora nos campos do concelho, onde assistência 

médica era insuficiente, e, em muitas localidades da província, a epidemia continuava a 

grassar
1404

. 

 

 

4.3. A Igreja, as elites e as obras de caridade 

Também a Igreja, pela iniciativa do prelado António Barbosa Leão, entrava no 

combate, reunindo com as Senhoras de Caridade no benemérito intuito de auxiliar os 

                                                                                                                                               

Outubro de 1918, solicitava autorização para se realizarem enterramentos no cemitério da freguesia de 

Barão de S. Miguel, «onde não se fazem há mais vinte annos» (ADF. Fundo Governo Civil. Registo de 

Documentos Relativos à Saúde Pública, 1918, Mç10/Cx874, «Telegrama ao Exmo. Governador Civil», 

Vila do Bispo, de 30 de Outubro de 1918). 
1397

 ADF. Fundo Governo Civil. Registo de Documentos Relativos à Saúde Pública, 1918, Mç10/Cx874, 

«Telegrama ao Exmo. Governador Civil», Vila do Bispo, de 25 de Outubro de 1918. 
1398

 Cf. CD-AHP. Correspondência Expedida Pelo Celeiro Municipal desde 22 de Agosto de 1918 a 9 de 

Setembro de 1919, «Ofício ao Exmo. Snr Germano A. Furtado», Lisboa, n.º 49, Portimão, 27 de Outubro 

de 1918, fl. 46, Caixa 598. 
1399

 ADF. Fundo Governo Civil. Registo de Documentos Relativos à Saúde Pública, 1918, Mç9/Cx874, 

«Telegrama ao Exmo. Governador Civil», de 24 de Outubro de 1918. No concelho de Lagoa havia falta 

de farinhas e de açúcar. O presidente do celeiro municipal  lamentava que não havia pão, batatas, milho, 

grãos e arroz, mas havia muita doença (ADF. Fundo Governo Civil. Registo de Documentos Relativos à 

Saúde Pública, 1918, Mç9/Cx874, «Telegramas ao Exmo. Governador Civil», de 24 e de 26 de Outubro 

de 1918). Situação que persistia a 6 de Novembro.  
1400

 ADF. Inventário do Governo Civil. Livros Copiadores de Correspondência do Governo Civil, 1918-

19124 (312A), «Ofício ao  Ministério do Trabalho. Director Geral da Saude», 2.º Secção, n.º 81, 19 de 

Abril de 1919. 
1401

 ADF. Inventário do Governo Civil – Maços (III) – Documentos Relativos à Saúde Pública, 1918, 

Mç1/Cx 49, «Telegramas ao Delegado de Saúde de Faro. 
1402

 ADF. Inventário do Governo Civil – Maços (III) – Documentos Relativos à Saúde Pública, 1918, 

Mç1/Cx 49, «Telegramas ao Delegado de Saúde de Faro». 
1403

 ADF. Fundo Governo Civil. Registo de Documentos Relativos à Saúde Pública, 1918  Mç 3/Cx l40, 

«Telegramas ao Delegado de Saude de Faro, Alcoutim, de  22 de Setembro e de 28 de Outubro de 1918. 
1404

 “A influenza pneumonica. Socorros aos doentes”, O Algarve, n.º 554, 03/11/1918, p. 1.  
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doentes. Uma Direcção Central constituiu-se da qual faziam parte senhoras da elite 

farense: Isabel Cumano de Bivar, Maria Teresa Baião e Carolina Pinto
1405

. 

A comissão de assistência aos «epidemiados pobres» desenvolvia a sua acção 

altruísta, visitando os próprios domicílios. A comissão da 5.ª zona, em menos de oito 

dias, em visitas domiciliárias, tinha distribuído «a cada pobre entre 500 a 300 gramas 

de carne diariamente, além de pão, arroz, grão, toucinho
1406

 e milho a muitos deles». 

Distribuídas foram, igualmente, roupas de vestuário e de cama
1407

. 

 Contudo, o impacto da epidemia na província era descrito em tons quase 

apocalípticos. Tudo faltava, a fome fazia mais vitimas que a doença. Os médicos, com 

risco da sua própria vida, evidenciavam enorme de dedicação, abnegação e caridade 

para com os enfermos. Às portas dos seus consultórios aglomerava-se grande multidão 

esperando o remédio para a doença. O cenário era dantesco: «Nos cemitérios os mortos 

empilhavam-se na vala às camadas de três e quatro sobrepostos! Nem uma lágrima de 

despedida! 

 Os coveiros recusavam-se a este piedoso trabalho, assustados pelo contagio. 

 Dos povoados, dos campos, dos logares mais distantes veem cadavres! 

 O pavor não póde ser maior! 

 [...] 

 Em toda a parte esta epidemia tem feito funebres razias. 

 O Algarve em nada foi poupado e nas famílias algarvias, em todas as classes ha 

falta de pessoas. 

 Nem os mais categorisados, aqueles que vivem no regalo e nas comodidades, 

teem sido poupados. 

 O trabalho acha-se paralisado em quasi todas as fabricas e oficinas. 

 [...] 

 Os lutos da guerra são muito benignas perante os lutos da gripe 

pneumonica»
1408

. 

                                                 

1405
 “A influenza pneumonica. Socorros aos doentes”, O Algarve, n.º 554, 3/11/1918, p. 1. 

1406
 Em Setembro de 1918, este produto estava a ser vendido em Faro a 1$40 o quilo, e não parecia que 

fosse difícil aos merceeiro de Olhão adquiri-lo para o vender a preço semelhante, «a não ser que os 

domine a ganancia». ADF. Inventário do Governo Civil. Livros Copiadores de Correspondência do 

Governo Civil, 1918 (150A), «Ofício ao Snr. Administrador do Concelho de Olhão», 2.º Secção, n.º 535, 

16 de Setembro de 1918. 
1407

 “A influenza pneumonica. Socorros aos doentes”, O Algarve, n.º 555, 10/11/1918, p. 1. 
1408

 “A crise”, O Algarve, n.º 555, 10/11/1918, p. 1. 
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 A mortalidade provocada pela doença atingia proporções assustadoras a que não 

escapava rico, nem pobre, relatando-se mesmo a doença e a morte de membros das mais 

importantes famílias que residiam, quer em Faro, quer na Praia da Rocha, quer em 

outras localidades da província
1409

. 

A coluna necrológica do semanário O Algarve durante estas semanas negras era 

um vasto repositório de pessoas de todas as condições sociais, de todas as idades e de 

ambos os sexos, que partiam por causa da pneumónica. Mas nem todas as referências 

necrológicas eram iguais. Também na morte se vislumbrava o estatuto social, 

descreviam-se as virtudes, a filantropia com referências ao estatuto económico e 

profissional: «capitalistas», «proprietário», «comerciante», «oficial», «sargento», entre 

outras. 

Francisco da Fonseca Caiado recomendou que para a sua «alma» fosse 

lembrada, se distribuísse esmolas de 100 réis a 300 pobres
1410

. Abraham Amram, 

comerciante e proprietário israelita de Faro, morria aos 53 anos, mas possuía um 

carácter «diamantino», tendo «sempre aberta a sua bolsa para acudir às desgraças 

alheias»
1411

. 

 Milhares desapareceram na voragem da pandemia. Nem todos conhecemos, mas 

alguns eram bastante conhecidos, cujos nomes ilustres ficaram impressos nos periódicos 

de então. Citemos os casos do poeta e advogado olhanense João Lúcio Pousão Pereira 

(Olhão, 4/771880 – Olhão, 27//1918)
1412

; do escritor e secretário da Câmara Municipal 

de Lagos, Manuel João Paulo Rocha (Estômbar, 24/6/1865 – Lagos, 15/10/1918)
1413

; do 

destacado capitalista José da Costa Mealha (Loulé, 1851 - Loulé, 1918)
1414

; de José 

Martins Caiado
1415

; de José Bonança, falecido em Lisboa, irmão mais novo do já 

anteriormente citado escritor, jornalista e republicano João Bonança
1416

, e, finalmente, 

mas sem esgotarmos os «filhos ilustres», Tomás Cabreira (Tavira, 23/1/1865 – Tavira, 

6/12/1918)
1417

. 

                                                 

1409
 “Praia da Rocha”, O Algarve, n.º 554, 03/11/1918, p. 2. 

1410
 O Algarve, n.º 556, 17/11/1918, p. 1. 

1411
 O Algarve, n.º 557, 24/11/1918, p. 2. 

1412
 O Algarve, n.º 553, 27/10/1918, p. 2 e n.º 554, 3/11/1918, p. 2. 

1413
 Autor da obra As Forças Militares de Lagos nas Guerras da restauração e Peninsular e nas Pugnas 

pela Liberdade, Typographia Universal (A vapor), Porto, 1909. Depois dada à estampa sob o título 

Monografia de Lagos, Algarve em Foco Editora, Faro, 1991.  
1414

 O Algarve, n.º 555, 10/11/1918, p. 2. 
1415

 O Algarve, n.º 562, 05/01/1919, p. 2. 
1416

 O Algarve, n.º 561, 22/12/1918, p. 3. 
1417

 O Algarve, n.º 560, 15/12/1918, p. 2. Segundo O Século de 7 de Dezembro de 1918 terá falecido de 

cirrose no fígado. 
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 Perante este cenário fúnebre ainda havia uma réstia de esperança: 

 

«Com a terrível doença 

Nem já apetece rir! 

Invade nos a descrença 

E ninguem a frio pensa 

No que será o porvir! 

Porém, amigos, é certo 

Ser preciso reagir. 

Tornar o animo desperto, 

 olhar isto a descoberto, 

Tentar ainda o sorrir! 

Que dois dias são a vida, 

Diz o adágio popular, 

E Talvez seja vencida 

A doença assás temida 

Que do mundo anda a troçar! 

          Dr. Mostarda»
1418

 

 

 O céu desta província continuava «formosissimo. Tardinhas dum encanto, o mar 

sereno em sua dolencia! Tudo belo, tudo formosissimo!». 

 E, espantava-se metafisicamente o incógnito cronista: «E quem sabe, se é 

justamente nesta quietação e serenidade do mar e ambiente atmosferico que se 

elaboram, crescem e vem sobre a humanidade o morbido miasma, que nos levou tanta 

vida preciosa, nos desola e dá tanto desgosto. 

 Como os segredos da natureza são misteriosos!»
1419

. 

 Também os serviços telégrafos-postais e os caminhos-de-ferro seriam afectados 

pelo elevado número de empregados doentes
1420

. 

 Em meados de Novembro a pneumónica dava sinais de regressão, tendo o 

hospital de Faro, instalado, no liceu, já sido encerrado
1421

. E, em Olhão, a 7 de 

                                                 

1418
 O Algarve, n.º 559, 27/10/1918, p. 2. 

1419
 “Praia da Rocha”, O Algarve, n.º 554, 03/11/1918, p. 2. 

1420
 O Algarve, n.º 555, 10/11/1918, p. 1. 

1421
 “A influenza pneumonica - socorro aos doentes”, O Algarve, n.º 556, 17/11/1918, p. 1. 
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Novembro, dava-se conta que o «estado sanitario» tinha melhorado, sendo já possível, 

assim o Governador Civil o autorizasse, realizar «espectaculos cinematograficos no 

proximo domingo 10 do corrente». Os espíritos precisavam de se desanuviar ...
1422

. 

 Em 1 de Dezembro, os casos de pneumonia, em Faro, eram raríssimos, assim 

como em toda a província, facto que era atribuído ao «admirável e doce clima» do 

Algarve. Aliás, os casos fatais estariam conectados com a deficiente alimentação, ao 

desleixo dos doentes que se levantavam antes de estarem completamente curados, 

designadamente no campo, e à falta de assistência médica conveniente
1423

. 

Para combater este terrível epidemia foram adquiridos desinfectantes e 

mobilizados automóveis e outros carros para que os facultativos em número reduzido 

pudessem acudir a toda a parte. A despesa fora considerável, montava a 4 contos e 

agora os credores reclamavam o pagamento. Ora, como se encontrava no distrito à 

ordem do comando militar a quantia de 30 contos com destino às despesas contraídas 

durante a epidemia, o Governador Civil rogava autorização para aquele comando lhe 

entregar quantia tal volumosas para soldar as despesas
1424

. 

Numa «Quête» promovida pelas senhoras Isabel Cumano de Bívar, Laura Bívar, 

Orovida Sequerra e Rachel Amram foram recolhidos 1.337$32 escudos destinados à 

creche para os órfãos das vítimas da epidemia. Entre os subscritores encontramos os 

nomes mais sonantes da elite farense que quiseram contribuir para auxiliar os 

desvalidos
1425

. 

 

 

 

                                                 

1422
 AHMO. Administrador do Concelho, Correspondência Expedida (Copiadores), «Ofício ao Exmo. Sr. 

Governador Civil do Districto de Faro”, n.º 307, Olhão, 7/11/1918. SR:A/A.2.79, 1918-1919 – 

Governador Civil n.º 1. 
1423

 ÁLVARES, José Filipe, “Gripe epidemica”, O Algarve, n.º 558, 1/12/1918, p. p. 1. 
1424

 ADF. Inventário do Governo Civil. Livros Copiadores de Correspondência do Governo Civil, 1918-

19124 (312A), «Ofício ao Ministério do Trabalho. Ao Director Geral de Assistencia», 2.º Secção, n.º 69, 

8 de Abril de 1919. 
1425

 Dos 85 subscritores, aqueles contribuíram com mais elevadas quantias foram: 

João António Júdice Fialho 200$00 

Banco Nacional Ultramarino 200$00 

         (filial de Faro) 

Maria V. M. Cumano  100$00 

 Francisco Martins Caiado & C.ª 100$00 

João Viegas Louro Júnior 100$00  

Casa Bancária Matos & Barão 100$00 (“Durante a epidemia”, O Algarve, n.º 561, 

22/12/1918, p. 2). 

Júdice Fialho contribuiria com 500$00 para a Comissão Executiva da Comissão Central de Socorros às 

Vitimas da Epidemia (“A epidemia da influenza pneumonica”, A Situação, n.º 180, 30/10/1918, p. 1). 
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4.4. Subsídios do Governador Civil 

Ao distrito de Faro foram concedidos 4.000$00 para combater a epidemia. Os 

subsídios concedidos pelo governador civil aos concelhos algarvios alcançaram o 

montante de 2.000$00
1426

. 

Pela mesma entidade foi também entregue algumas verbas a instituições 

(Misericórdias, Sopa Económica, creche dos órfãos da pneumónica em Faro e Hospital 

de Olhão), que se tinham notabilizado no auxílio aos atingidos pela terrível epidemia, 

tudo no valor de 1.300$00
1427

. 

Empresas, figuras públicas, os bombeiros, as forças militares, funcionários 

camarários em diversas localidades da província disponibilizaram-se para auxiliar os 

mais necessitados, evidenciando elevado espírito de solidariedade pelo seu semelhante 

atacado por tão mortal doença. Contudo, nem todos mostraram este espírito altruísta, 

como foi o caso de Loulé, cujos mais ricos se mostraram indiferentes, apesar dos 

enormes lucros amealhados desde o início da guerra. O periódico O Primeiro de Maio, 

em fins de 1918, após ter aberto uma subscrição pública foi obrigado a encerrá-la por 

falta de donativos, não deixando de tomar uma posição crítica contra os «mais 

privilegiados», da vila
1428

. 

 O impacto da «gripe espanhola» na província confirmou a «incapacidade 

política ao nível local, para a resolução de problemas criados pelo aparecimento de 

graves situações de emergências nos concelhos»
1429

. 

 As medidas implementadas pelos serviços governamentais, as autoridades 

autárquicas e pelo Governo Civil de Faro fracassaram quase por completo
1430

. 

                                                 

1426
 ADF. Inventário do Governo Civil. Livros Copiadores de Correspondência do Governo Civil, 1916-

1919 (466), «Resumo da Conta de beneficencia por ocasião da epidemia que em 1918 grassou no 

Districto de Faro», n.º 177, 12 de Agosto de 1919. 
1427

 ADF. Inventário do Governo Civil. Livros Copiadores de Correspondência do Governo Civil, 1916-

1919 (466), «Resumo da Conta de beneficencia por ocasião da epidemia que em 1918 grassou no 

Districto de Faro», n.º 177, 12 de Agosto de 1919. 
1428

 «Tivemos a impressão de que os mais privilegiados da nossa terra, isto é, aqueles a quem menos falta 

faz o dinheiro, sejamos francos, e muito principalmente, o comercio local, que desde 1914 se sente 

perfeitamente à vontade, que desde 1914 respira com a máxima força dos seus pulmões que desde 1914 

se vê rodeado de lucros extremamente fabulosos, secundariam a obra encetada para protecção às 

vitimas pela fatal doença sacrificados, em contribuírem com as esmolas, quaisquer que elas fossem, que 

confiada e devotadamente implorámos. Não sucedeu como as nossas previsões esperavam», in O 

Primeiro de Maio, 12/12/1918, p. 1.       
1429

 GIRÃO, Paulo, A Pneumónica no Algarve, p. 93. 
1430

 GIRÃO, Paulo, A Pneumónica no Algarve, p. 96. 
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 Como além fronteiras, proliferaram nos periódicos algarvios de então os 

anúncios de produtos e a informação ao público, assim como sugestões de leitores, no 

sentido de tomar alguns cuidados na prevenção e no tratamento da gripe
1431

. 

 No combate à pandemia salientou-se o médico de renome internacional Ricardo 

Jorge, enquanto no Algarve devemos sublinhar a acção de todos os seus clínicos
1432

 que 

de uma forma abnegada, em condições de trabalho particularmente difíceis, se 

prontificaram com risco da sua própria integridade física a auxiliar os seus semelhantes 

contagiados pelo terrível flagelo, alguns dos quais, no âmbito da participação de 

Portugal na Grande Guerra, seriam até mobilizados para França. 

 Entre todos, não queremos deixar de referir a acção do Delegado de Saúde de 

Faro, Francisco António de Sousa Vaz
1433

, que se desdobraria, no seguimento da 

evolução da doença, em todas as questões que dissessem respeito ao combate à 

epidemia. 

 Destacaram-se no combate à pandemia, quer explicando a sintomatologia da 

doença, quer as providências julgadas necessárias para a combater, os médicos José 

Filipe Álvares e Jaime Pereira de Abreu
1434

. 

 Acção também benemérita foi a desempenhada pelos Subdelegados de Saúde 

que frequentemente depararam com uma crónica carência de recursos para derrotar a 

pneumónica
1435

. 

 Em resumo: nesta província, todos os casos de gripe e de pneumonia, em 1918, 

totalizaram 3.379 mortos
1436

. Todas as localidades algarvias, com maior ou menor 

intensidade, e praticamente todos os grupos sociais, também em graus diferentes, 

conheceram a gadanha da pneumónica. Igualmente, não escolheu o sexo, nem a idade, 

embora com incidências diferentes. No Algarve, a faixa populacional mais atingida (dos 

20 aos 40 anos), alcançou 54,7% do total de mortos pela gripe, enquanto as camadas 

mais jovens (dos 0 aos 19 anos), atingiram os 31,7% e as restantes faixas etárias (com 

mais de 45 anos) somente alcançaram os 11,6%
1437

 (Quadro n.º 95, 96 e 97). 

 

                                                 

1431
 O Algarve, n.º 551, 13/10/1918, p. 1, A Província do Algarve, 27/10/1918, p. 1 e A Folha de 

Domingo, 27/10/1918, p.1. 
1432

 Ver o quadro dos médicos algarvios in GIRÃO, Paulo, A Pneumónica no Algarve, pp. 102-103. 
1433

 Cf. GIRÃO, Paulo, A Pneumónica no Algarve, pp. 101-106. 
1434

 “Gripe epidemica”, O Algarve, n.º 554, 3/11/1918, p. 2. 
1435

 Cf. GIRÃO, Paulo, A Pneumónica no Algarve, pp. 106-107. 
1436

 FRADA, João, A Gripe Pneumónica em Portugal Continental – 1918, p. 116. 
1437

 Cf. GIRÃO, Paulo, A Pneumónica no Algarve, p. 120. 
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Quadro n.º 95 

Mortalidade em vários Concelhos do Algarve em 1918 

Doenças Faro Lagos Silves Tavira Total 

Óbitos por tuberculose 38 33 48 46 165 

Óbitos por enterite, diarreia e enterocolite 75 38 83 99 295 

Óbitos por doenças desconhecidas 298 145 685 131 1.259 
Fonte: FRADA, João, A Gripe Pneumónica em Portugal Continental – 1918, Tabelas 80, 61 e 62, pp. 

179, 182 e 183. 
 

Quadro n.º 96 

Óbitos Causados por Gripe no Algarve 

1918 

Concelhos Sexos 

 Masculino Feminino 

Albufeira 

Alcoutim 

Aljezur 

Castro Marim 

Faro 

Lagoa 

Lagos 

Loulé 

Monchique 

S. B. Alportel 

Olhão 

Silves 

Tavira 

V. do Bispo 

V. N. de Portimão 

V. R. de S. A. 

55 

18 

43 

49 

78 

93 

34 

68 

46 

8 

7 

146 

59 

61 

136 

23 

51 

19 

48 

34 

85 

88 

19 

69 

38 

24 

6 

198 

63 

73 

127 

18 

 924 960 

Total 1884 
                          Fonte: GIRÃO, Paulo, A Pneumónica no Algarve (1918), 

             p. 118. 

 

 Os elementos sobre a mortandade da pneumónica são algo desencontrados. Em 

Tavira: Junho, 69; Agosto, 79; Setembro, 56; Outubro, 269; Novembro, 231; Dezembro, 

57
1438

. Nesta cidade, apenas em Outubro e Novembro, a fazer fé nos dados, faleceram 

500 pessoas. Ora, este número é extraordinariamente superior aos registados nos 

quadros anteriores. Estamos, assim, fortemente persuadidos que o número de mortos 

                                                 

1438
 CHAGAS, Ofir Renato das, Tavira – Memórias de uma Cidade, Edição do Autor, Tavira, 2004, p. 

127. 
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provocados pelas «gripes» no Algarve terá alcançado valores muito superiores aos 

registados. 

 O quadro n.º 97 evidencia que, de uma forma geral, foram os grupos sociais de 

mais baixos rendimentos os fortemente atingidos pela mortandade, mercê, certamente, 

das suas precárias condições de vida e de trabalho, de um paupérrimo regime alimentar 

e nas dificuldades de acesso a cuidados higiénicos e médicos. 

 Embora não sejamos especialistas na questão, estamos convencidos que muitas 

mortes não podem ser explicadas por aqueles factores, não estando ausente razões de 

ordem genética, visto que há indivíduos que têm mais propensão do que outros a 

contrair doenças. 

 

 

 

 



 

 

Quadro n.º 97 

Óbitos causados por gripe no Algarve 

Profissões, Ocupações e Actividade Económica (a) - 1918 

 Concelhos 
 

Profissões, ocupações e actividades 

económicas 

A
lb

u
fe

ir
a 

A
lc

o
u

ti
m

 

A
lj

ez
u

r 

C
as

tr
o

 M
ar

im
 

F
ar

o
 

L
a
g
o
a
 

L
ag

o
s 

L
o

u
lé

 

M
o

n
ch

iq
u

e 

O
lh

ão
 

S
. 

B
. 

A
lp

o
rt

el
 

S
il

v
es

 

T
av

ir
a 

V
. 

d
o

 B
is

p
o

 

P
o
rt

im
ã
o
 

V
. 

R
. 

S
. 

A
. 

T
o

ta
is

 

Trabalhadores não especializados e jornaleiros 

Proprietários e lavradores 

Domésticas 

Pastores e maiorais de gado 

Marítimos 

Artesãos e operários 

Serviçais 

Pessoal do comércio e negociantes 

Mendigos e indigentes 

Elementos das forças armadas e policiais 

Pessoal dos serviços de transporte e comunicações 

Pessoal administrativo e funcionalismo público 

Artistas e profissões técnicas e artísticas 

Padres 

Actividades desconhecida 

16 

13 

36 

1 

11 

6 

- 

- 

4 

- 

- 

- 

- 

- 

5 

9 

3 

14 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

1 

1 

16 

13 

45 

1 

- 

3 

3 

1 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

1 

14 

10 

23 

- 

8 

1 

- 

- 

3 

1 

- 

- 

- 

- 

12 

19 

6 

61 

- 

7 

10 

9 

5 

1 

7 

1 

1 

- 

- 

13 

36 

5 

73 

- 

7 

11 

1 

6 

- 

2 

- 

1 

- 

- 

12 

4 

8 

8 

- 

- 

1 

- 

1 

1 

17 

- 

- 

- 

- 

6 

34 

12 

58 

- 

2 

6 

- 

2 

- 

- 

- 

- 

2 

- 

5 

20 

5 

33 

- 

- 

9 

- 

5 

- 

2 

- 

- 

- 

- 

4 

- 

- 

20 

- 

2 

1 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

1 

2 

1 

6 

- 

- 

- 

- 

2 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

2 

46 

16 

138 

- 

6 

13 

2 

6 

3 

1 

3 

- 

- 

- 

22 

16 

10 

50 

- 

13 

3 

1 

- 

- 

2 

- 

1 

- 

1 

2 

14 

8 

60 

1 

17 

4 

1 

- 

- 

- 

1 

- 

- 

- 

4 

46 

5 

88 

- 

15 

31 

8 

9 

2 

2 

- 

3 

1 

- 

7 

3 

1 

15 

- 

4 

5 

1 

1 

- 

3 

- 

- 

- 

- 

8 

295 

116 

728 

3 

92 

104 

26 

38 

14 

37 

6 

6 

4 

2 

105 

Totais 92 28 83 72 140 155 46 121 78 24 13 256 99 110 217 42 1 576 

Fonte: Paulo Girão, A Pneumónica no Algarve (1918), p. 124. 

(a) Exclusão de crianças (0-9), estudantes, reformados ou outros casos de pessoas inactivas, com excepção para as domésticas e para as pessoas que viviam de 

rendimentos. 
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Gráfico n.º 14 
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CONCLUSÃO 

 

 

 Percorridas as páginas antecedentes é altura de realizarmos um balanço dos anos 

que decorreram entre 1910 e 1918, mais circunscrito, aos anos da Grande Guerra e do 

seu impacto sócio-económico no quotidiano as populações algarvias. 

 O expendido permite-nos traçar um quadro impressivo daqueles terríveis e 

dramático anos, difíceis de avaliar quando nos nossos dias vivemos em uma época de 

relativa abundância – parece que moribunda -, para largos estratos sociais, enquanto o 

desenvolvimento das novas tecnologias nos proporciona um acesso rápido a quase tudo, 

não ficando de fora o próprio conhecimento. 

 Senão vejamos. Muitos algarvios viveram o paulatino desmoronar da monarquia 

e dos acontecimentos que foram escavando o periclitante trono. 

 Resultado do descalabro monárquico: a República. Mudou de homens – e, talvez 

nem tanto -, mas, o modelo económico liberal persistiria. 

 A instabilidade política foi um caruncho que corroeu o sistema republicano. O 

seu programa sobrepujava o factor político em detrimento de profundas alterações 

económicas e sociais que superficialmente tiveram inscritos nos programas 

republicanos. A ideia republicana, apenas a proclamação da República, imbuída de ódio 

à monarquia e de anticlericalismo, seriam alavancas suficientes para mudar o vetusto 

Portugal. Por debaixo de um estrénuo panfletismo, um imenso conservadorismo. 

 Simplesmente, proclamar a República não chegaria. 

 As estruturas económico-sociais pouco se alterariam, mercê das divisões 

político-ideológicas, do impacto da Primeira Grande Guerra Mundial e, mais profundo 

do que tudo, porque não existia um claro e inequívoco programa de mudança. 

 O Algarve era ainda e por muitos e bons (talvez maus) anos, aliás, como todo o 

país, um imenso canteiro agrícola, aqui e ali, destacando-se pólos industrializados. 

 Apesar do capitalismo agrário algarvio ter conhecido algum desenvolvimento 

em anos anteriores, o sector repousava em métodos rudimentares. Pela pena de alguns 

dos seus deputados foram apresentados projectos de fomento agrícola (introdução da 

cultura do ananás, criação de um posto agrário e de um posto zootécnico, irrigação), 

entre outros, quase sempre sem concretização. Entre os produtos do sector primário 

destinados à exportação estavam essencialmente os frutos secos. 
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 No que concerne à pecuária, também o distrito de Faro se pautou por um 

reduzido número de efectivos. Terrenos pouco férteis para pastagens e a existência de 

um elevado número de pequenos proprietários ou rendeiros, a quem o capital faltava, 

estarão, porventura, entre as suas causas. 

 O sector piscatório ocupava milhares de braços literalmente, mas era arcaico, 

sofrendo quer das inevitáveis agruras da natureza, consequentemente, de escassa 

produtividade, quer das constantes arremetidas dos galeões espanhóis, ávidos do 

excelente produto das águas algarvias. 

 As armações de atum ainda reinavam nestes anos ao longo da costa algarvia, 

paulatinamente, porém, foram sofrendo a concorrência dos cercos a vapor. A todo este 

sector, valeu-lhe quer o consumo público, quer a grande procura por parte da indústria 

conserveira. 

 O mundo operário sustentado por aquelas indústrias, vivia pobremente, diríamos 

mesmo, miseravelmente, cujo parco salário dificilmente chegaria para a alimentação, 

sempre ultrapassado pelo custo de vida, quer antes, quer durante a guerra. Mais que 

compreensível que se tenha lançado em vastos movimentos grevistas, acompanhando os 

seus homólogos de «Portugal». Destaque para a luta dos corticeiros, com as inevitáveis 

cenas de repressão, para garantir a sacrossanta «ordem pública». 

 À imagem e semelhança do resto do país, o Algarve, com raras e honrosas 

excepções, não produzia o suficiente para o seu consumo. Os produtos essenciais eram 

importados de outras regiões do país, muitos de países estrangeiro, designadamente de 

Espanha – com o qual sempre floresceu o contrabando. 

 Os cereais, base da alimentação, frequentemente substituídos pelos frutos secos, 

encontravam-se quase sempre em deficit. O clima e a geologia não eram os mais 

propícios para a sua cultura. 

 A guerra não terá sido o factor, mas mais um factor que se veio acasalar com 

uma estrutura económico-social débil que arrasaria os circuitos comerciais e de 

transportes, quer internos, quer externos, aqueles já de si insuficientes. 

 No Algarve tudo escasseou, muito faltou, a fome entrou em muitos lares. 

 As medidas decretadas pelos sucessivos governos, mas que nunca colocaram em 

causa o lucro de industriais e comerciantes, na vã tentativa de ocorrer à falta de bens 

essenciais revelar-se-iam um fiasco. Os preços subiam, o contrabando e o 

açambarcamento floresceram e a fiscalização quase sempre inócua. A papelada, a 

burocracia, mais uma barreira quase intransponível para os muitos agentes económicos 
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algarvios - arredados, com raras excepções, das boas práticas de gestão empresarial -, 

tornou-se um empecilho à actividade económica destes árduos anos. 

 Teria sido possível ultrapassar, ou, pelo menos, minimizar, o sofrimento das 

populações? Dificilmente. O país era (é) parco em matérias-primas. O carvão, o ferro, o 

petróleo, a gasolina, o açúcar, folha-de-flandres, entre outros produtos, e, os 

imprescindíveis cereais, tinham que ser importados, visto que a «natureza» mostrara-se 

madrasta para este pequeno rincão de terra. Se as colónias dispunham de inúmeras 

riquezas em matérias-primas de ordem mineral, vegetal e animal, mesmo assim 

importávamos de outros países muitos desses produtos. Entre 1914 e 1918, o saldo 

comercial, sempre negativo, aumentou 111%
1439

. Pelo encerramento de mercados 

externos e pela falta de produtos muitas fábricas viram-se obrigadas encerrar portas e 

colocar no desemprego milhares de operários. 

 Mas se o sector corticeira atravessou águas turvas, o conserveiro rejubilou. A 

procura externa – para os exércitos aliados, mas igualmente para os civis à míngua -, 

conduziu ao aumento da produção, à sua valorização exponencial, embora não tenha 

existido uma modernização técnica e de gestão. Este sector auferiu «rios de dinheiro» e 

fizeram-se «fortunas elevadas». Os sinais exteriores de riqueza espantavam e 

chocavam: «Gente que antes da guerra não tinha onde cahir morta, não sabe hoje o 

que ha de fazer, ao que lhe tem entrado em torrente, para os bolsos desde agosto de 

1914. Viviam certos industriaes, antes da guerra, em modestos terceiros andares. Hoje, 

habitam palacios. Outros, raras vezes attingiam o luxo d‟um trem de praça. 

Presentemente, possuem optimos automoveis americanos que os transportam para toda 

a parte, e nos quaes se exhibem como Cresus em berlindas doiradas, ás costas dos 

escravos ...
1440

. 

 Nesta conjuntura bélica também houve vencedores e vencidos internamente. 

Entre aqueles, para além dos industriais conserveiros, os proprietários agrícolas, os 

armadores, os comerciantes, os moageiros e negociantes de farinha, mercê do 

exponencial aumento do preço dos géneros, atravessaram uma época de 

                                                 

1439
 VALÉRIO, Nuno, As Finanças Públicas Portuguesas Entre as Duas Guerras Mundiais, Edição 

Cosmos, «Portugal e o Mundo Português», Lisboa, 1994, p. 463. 

1440
 A Capita, 20/08/1917 e O Algarve, n.º 538, 14/07/1918, p. 1. 
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prosperidade
1441

. Os consumidores – operários industriais, trabalhadores rurais, pequeno 

e médio funcionalismo, extensos estratos de população urbana – sofreram um apreciável 

corte no seu poder de compra. Embora não tenhamos suficientes dados que nos possam 

fornecer uma imagem da evolução dos vencimentos dos funcionários públicos, 

incluindo as forças militares e policiais, alguns elementos antes atestados e os estudos 

publicados de âmbito nacional, permitem-nos tirar a ilação que estes grupos sócio-

económicos sofreram uma acentuada deterioração do seu poder de compra
1442

. 

 Algumas câmaras municipais da região, antes e após o eclodir da contenda, 

solicitariam empréstimos e aumentos de impostos camarários, estes últimos sobre 

produtos da sua exportação, como as conservas – no meio, aliás, de protestos -, no 

propósito de subsidiar obras municipais de utilidade pública de que as localidades 

tinham urgente necessidade. Estas «obras públicas», que entroncavam numa prática que 

vinha já da monarquia e que seria profusamente empregue pelo Estado Novo, tinham o 

condão de absorver o desemprego. 

 Os transportes eram igualmente escassos. O nosso comércio de export-import 

era assegurado por bandeiras estrangeiras, designadamente britânica. A guerra 

submarina desencadeada pelos alemães em 1917 e, posteriormente, a necessidade de 

transportar os soldados americanos para a Europa, mais reduziu o número de transportes 

marítimos
1443

. Afonso Costa diria mesmo, na sessão de 14 de Agosto de 1917, na 

Câmara dos Deputados, que a carestia não estava ligada à situação financeira, mas ao 

reduzido valor do escudo e este às dificuldades de transporte. Esta província sempre se 

debateria, antes e durante a guerra, com as intransitáveis vias de comunicação terrestres 

e a paragem dos trabalhos no ramal de caminho-de-ferro de Portimão a Lagos, assim 

como a falta de transportes, e nem a requisição dos navios alemães permitiu qualquer 

melhoria. O Algarve, à excepção do rio Guadiana, não dispunha de importantes vias 

fluviais. Contudo, aqueles que ainda existiam capazes de escoar os produtos do seu 

hinterland iam progressivamente sendo assoreados. 

                                                 

1441
 Sobre os «Lucros de guerra» de determinados sectores, conferir, por exemplo, o discurso do senador 

Alves dos Santos (Diário do Senado, Sessão de 02/09/1919, in Anexo Documental).  

1442
 MARQUES, A. H. de Oliveira (Coordenação e texto), História da Primeira República Portuguesa. 

As Estruturas de Base, pp. 401-406. 
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 O turismo foi uma actividade que paulatinamente se foi desenvolvendo. 

Contudo, para o seu impulso, necessário se tornava melhorar as infra-estruturas de 

transporte e de comunicação, assim como resolver os gritantes problemas de falta de 

esgotos, da falta de abastecimento de água e da instalação da iluminação eléctrica. Os 

visitantes tinham à sua disposição um conjunto de magníficos monumentos localizados 

nas mais destacadas localidades algarvias, podiam subir e curarem-se nas águas 

medicinais das Caldas de Monchique e escalarem sinuosos caminhos para desfrutarem 

de uma paisagem exuberante até Monchique, a «Cintra do Algarve». Para quem 

apreciava o sol, o sossego e as águas ainda cristalinas era descer até às magníficas praias 

algarvias, já bastante frequentadas por naturais e forasteiros, embora ainda longe de 

possuírem as imprescindíveis infra-estruturas balneares. O jogo lá ia tendo os seus 

entusiastas, embora o «ilícito» ou de «azar», tivesse estado sempre sob a vigilância das 

autoridades. 

 Também no ensino, nomeadamente a instrução primária, e em edifícios escolares 

foram realizados investimentos, longe dos necessários para diminuir significativamente 

a praga do analfabetismo na região. 

 Os pobres de corpo e de espírito enxameavam o Algarve. As câmaras municipais 

ajudavam os mais necessitados, à medida das suas raquíticas finanças, pelo menos elas 

assim se lamentavam, e muitos doentes eram encaminhados para os hospitais de Lisboa. 

A mortalidade infantil era elevada. No Algarve, escasseavam as infra-estruturas 

médicas, hospitalares, farmacêuticas e materno-infantil. 

 As propostas dos deputados algarvios, das «forças vivas», dos municípios e de 

individualidades a título particular não primaram pela originalidade, exceptuando a 

relativa intervenção de Tomás Cabreira. O «programa» incidiu sobre as infra-estruturas, 

saneamento básico, electricidade, vias de comunicação e portos. Algumas das propostas 

incidiram na defesa das principais actividades da região (pesca, conservas e cortiça). 

 A intervenção de Portugal na contenda europeia e africana, contestada pela 

maioria da população, mostrar-se-ia desastrosa em termos financeiros, apesar dos 

empréstimos concedidos
1444

. Muitos dos recursos do país, em homens, em géneros e em 

dinheiro, foram desviados para os cenários de guerra
1445

. 
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 As despesas excepcionais resultantes da guerra cresceram, entre 1914-1915 e 

1918-1919, 375%
1446

. A carestia dos produtos e as consequentes reivindicações de 

largos estratos sociais pressionava os ministérios para um vertiginosos aumento das 

despesas. 

 A escassez de produtos plasmou-se na quebra do produto nacional e do produto 

nacional por habitante na ordem de «dois terços» entre 1914 e 1918
1447

. 

 Concomitantemente, registar-se-ia um processo inflacionista, quer de natureza 

monetária, evidenciado pelo crescimento da circulação monetária, reforçado pelo 

aumento da velocidade de circulação da moeda, quer de natureza «real», plasmado «no 

mercado de uma oferta global reduzida com uma procura global acrescida»
1448

. 

 Outra questão problemática que afectaria as finanças públicas portuguesas esteve 

relacionada com a quebra de remessas dos emigrantes no Brasil
1449

. Mas, durante a 

guerra, o fluxo de emigração algarvia persistiu. Fugia-se à miséria, procurando-se o 

sustente em «Terras Prometidas», e fugia-se á incorporação militar e, por extensão, à 

guerra. 

 De uma forma geral, estabelecia-se uma relação directa entre guerra económica 

e subsistências, assim como carestia e fomento agrícola e dos transportes
1450

. E as 

propostas de fomento foram muitas, com destaque para a de Ezequiel de Campos, ainda 

em 1912, mas, raras as que se concretizariam. 

 As reorganizações administrativas trouxeram fortes inconvenientes para a 

solução dos problemas das subsistências. Quer a república «velha», quer a república 

«nova», com alguma frequência reorganizavam os ministérios, nem sempre no sentido 

mais eficiente. Os meios para enfrentar a crise de abastecimentos encontravam-se 

espalhados por diversos ministérios, dificultando e burocratizando a necessária e 

premente articulação dos serviços para ocorrer aos problemas que o país enfrentava. 

 Os administradores dos concelhos, os presidentes de câmaras e os vários 

governadores civis, vamos, por um momento, acreditar na sua boa fé e dentro das 
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1447
  VALÉRIO, Nuno, As Finanças ..., Lisboa, 1994, pp. 458 e 461. 
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circunstâncias, tentaram minimizar, mas sem nunca conseguirem, os problemas 

quotidianos das populações. 

 Nas cidades e no campo eclodiram manifestações, tumultos, assaltos a 

mercearias, a armazéns, a celeiros municipais, a propriedades e, expoente máximo da 

contestação, as greves. No âmbito destas, saliente-se a greve geral de Novembro de 

1918, a qual teve um dos seus principais palcos, precisamente esta província. Com estes 

actos vinha a repressão das «forças da ordem». Muitas prisões e algumas mortes. 

Clamava-se simplesmente por pão e por uma aumento de salário. 

 Embora nos documentos a referência à «alteração da ordem pública» seja 

constantes, não nos parece que estivesse em causa uma radical subversão social, apesar 

do impacto da revolução russa e de algumas ocupações de terras, aqui e acolá. 

 Os espíritos estavam atormentados pela escassez de produtos e pela vertiginosa 

subida de preços, e o movimento operário encontrava-se debilitado, quer pelo impacto 

da «pneumónica», quer pelo fracasso da greve de Novembro de 1918. Dará um 

contributo decisivo, aliando-se momentaneamente, e mais uma vez, aos republicanos, 

para derrotar o inimigo comum e mais premente, os monárquicos integristas, em 

Monsanto e no Porto. Acabada a lua-de-mel, o divórcio litigioso consumar-se-ia. 

 A Grande Guerra foi, de facto, o primeiro conflito global, na qual estiveram 

intimamente entroncados os soldados e os civis, a frente e a retaguarda, o quotidiano da 

guerra e o quotidiano dos cidadãos. 

 A violência projectada pele guerra dos Boers (1899-1902), pela guerra russo-

japonesa (1904-1905), pelos conflitos balcânicos (1912-1913), atingirá o zénite na 

guerra de 1914-1918. Uma «violência dos combates em primeiro lugar», uma 

«violência contra as populações civis, massacradas durante as invasões, submetidas ao 

bloqueio, atingidas pelos bombardeamentos, exterminadas durante o genocídio 

arménio. Violência das imagens e das palavras igualmente, …, como a sacralização do 

combate nacional e a desumanização do inimigo»
1451

. 
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Da carnificina desta guerra brotariam «novas ideologias, exaltando ainda com 

mais força as semelhanças existentes ao nível mundial relativamente às classes, às 

raças e aos Estados-nações»
1452

. 

Como os eventos posteriores puderam comprovar, muitos – massa anónima de 

combatentes e chefes militares – que estiveram envolvidos no fragor dos combates, que 

sofreram os seus traumatismos económicos, sociais, políticos, culturais e mentais, foram 

protagonistas do advento de regimes que banalizaram a violência, os conflitos, o 

genocídio, agora, a uma escala hiperbólica, possibilitada, entretanto, pela evolução 

tecnológica. 

O impacto económico, político, social e psicológico da Grande Guerra 

contribuiria para moldar a médio prazo o mapa geopolítico e ideológico da Europa. 

Paulatinamente, ascendiam os movimentos de cariz fascista e depois o nazismo. 

Em Portugal, não tivemos um movimento, à semelhança do ocorrido, quer na 

Itália,, quer na Alemanha, mas um lento processo que contestaria cada vez mais a 

democracia liberal. Se não tivemos um movimento, tivemos um conjunto de 

organizações (Integralismo Lusitano, Centro Católico Português, Cruzada Nun‟Álvares 

Pereira, Conferência Patronal, depois travestida em União dos Interesses Económicos), 

que comungavam de muitos tópicos da ideologia autoritária e até fascista. 

A história dilacerante da República após 1919 seria pontuada igualmente por 

tentativas de golpes de estado que, na prática, carcomiam o seu projecto. 

Sorrateiramente, também em Portugal, através da imprensa, de livros e de conferências, 

realizava-se a preparação ideológica para a aceitação dos pressupostos de um Estado 

forte e autoritário, que ecoam nos próprios jornais algarvios. Muitos que responderam à 

chamada do 28 de Maio de 1926 – vultos algarvios nele estiveram directamente 

envolvidos -, foram protagonistas do desastre da intervenção de Portugal na 

conflagração, sentiram no corpo e talvez mais no espírito, os traumas da travessia dos 

campos da Flandres e dos sertões africanos. Muitos que viveram a angústia do deficit de 

géneros e as turbulências da República aspiravam ao apaziguamento dos seus 

estômagos e à segurança dos seus capitais. 

No fundo, o triunfo do autoritarismo antiliberal em Portugal coincidiu quase 

cronologicamente com a criação, o avanço e a consolidação daqueles movimentos na 
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Itália (1919-1922), na Espanha (1923-1930) – na efémera ditadura de Primo de Rivera -, 

e na Alemanha (1919-1933). 
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(ACLLE/C/F/002/Mç002), 1914-1915 (ACLLE/C/F/002/Mç003) e 1917 

(ACLLE/C/F/002/Mç004). 

 

Registo de Documentos Relativos à Produção Agrícola e Pecuária do Concelho, Século 

XX (ACLLE/C/F/001/Mç002), 1915 (ACLLE/C/F/001/Mç003). 

 

Registo de Inventário e Relação das Instituições Religiosas e dos Eclesiásticos 

Existentes no Concelho, Arrolamento da Igreja, 1910. 

 

 

1.2.2.1. Fundo: Arquivo do Sindicato Nacional dos Sapateiros do Distrito de Faro 

(sede em Loulé). 

 

1. 3. ARQUIVO HISTÓRICO MUNICIPAL DE OLHÃO 

 

1.3.1. Fundo Documental: Órgãos do Município. Câmara Municipal de Olhão 

 

Livros das Actas das Sessões das Vereações 

SR:B/A.1.13, 1914-1917 

SR:B/A.1.14, 1915-1916 

SR:B/A.1.15, 1916-1918 

SR:B/A.1.16, 1918-1920 

SR:B/A.1.17, 1918-1926 

 

Correspondência Expedida (Copiadores) 

SR:C/A.4.24, 1916-1917 

SR:B/A.4.25, 1917-1918 

SR:B/A.4.26, 1918-1919 

SR:B/A.4.27, 1918-1919 
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1.3.2. Serviços Administrativos. Expediente 

 

Correspondência Geral Recebida 

Maço 4, 1903-1916 

Maço 5, 1917-1918 

 

1.3.3. Administrador do Concelho 

 

Correspondência Expedida (Copiadores) 

SR:A/A.1.13, 1915-1916 

SR:A/A.1.14, 1917 

SR:A/A.1.15, 1917 

 

1.3.4. Administrador do Concelho 

 

Correspondência Expedida (Copiadores) 

SR:A/A.2.74, 1917 – Governador Civil n.º 1 

SR:A/A.2.75, 1918 – Diferentes Autoridades 

SR:A/A.2.76, 1918 – Diferentes Autoridades n.º 2 

SR:A/A.2.77, 1918 – Diferentes Autoridades n.º 3 

SR:A/A.2.78, 1918-1919 – Diferentes Autoridades n.º 4 

SR:A/A.2.79, 1918-1919 – Governador Civil n.º 1 

 

 

1.4. ARQUIVO HISTÓRICO MUNICIPAL DE TAVIRA 

 

1.4.1. Administrador do Concelho 

 

Correspondência Recebida (1917-1918) 

 Pasta SC:B/SSC:A/SR:001 A.C. 58 (1917) 

 Pasta SC:B/SSC:A/SR:001 (1.º Maço) A.C. 59 (1918) 

 Pasta SC:B/SSC:A/SR:001 (2.º Maço) A.C. 60 (1918) 

 

1.4.2. Fundo Centro Democrático Tavirense 

 

Centro Democrático Tavirense. Livro de Inscrição de Sócios (1911-1913)  
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1.4.3. Fundo Centro Republicano de Tavira 

 

Livro de Actas das Assembleias Gerais do Centro Republicano de Tavira (1911-1924)  

Livro de Actas das Sessões da Direcção  do Centro Republicano de Tavira (1911-1925) 

Inventário de Móveis e Utensílios do Centro Republicano de Tavira 

 

 

1.4. ARQUIVO HISTÓRICO DA CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOS 

 

Actas das Sessões de Vereação da Câmara Municipal de Lagos, (n.º 25), 1914-1915. 

Actas das Sessões de Vereação da Câmara Municipal de Lagos, (n.º 26), 1915-1923. 

Actas das Sessões de Vereação da Câmara Municipal de Lagos, (n.º 23), 1918-1919. 

Livro Copiador de Telegramas do Administrador do Concelho de Lagos, 1918 (Registo 

n.º 293). 

Livro de Actas sobre o Abastecimento do Concelho, 1918. 

Registo de Preços de Géneros, 1890-1931. 

 

 

1.5. ARQUIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE PORTIMÃO 

 

Livro das Actas das Sessões da Comissão Executiva da Câmara Municipal de Vila 

Nova de Portimão, 1918-1919. 

 

 

2. IMPRENSA 

 

2.1. Periódicos do Algarve 

Alma Algarvia, Silves, 1912 - 1917 

A Ideia, Quinzenário anarquista, Faro, 1916   

A Província do Algarve, Tavira, 3/10/1908 - 1/8/1920 

A Verdade, Lagos, 11/6/1916 - 1/10/1916 

A Voz do Sul, Silves, 8/10/1916 - 11/11/1968 

Ecos do Arade, Lagoa, 5/12/1919 - 31/12/1922  

Ecos do Sul, S.B. Alportel, 1912 

Interesses da Província, Faro, 11/12/1919 - 24/8/1920 Socialista 

O Algarve, Faro, 1914 - 1919* 
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O Combatente, Órgão do Centro Socialista de Faro. Defensor das Classes Trabalhadoras  

O Demolidor, Boliqueime, 20/3/1913 - 1/5/1913 

O Libertário, Faro, 13/10/1912 - 1/5/1915            Órgão da União Anarquista Algarvia 

O Lutador, V.R.S.A, 23/8/1913 - 13/3/1914     

O Heraldo, Faro, 1912-1917 

O Imparcial, Loulé, 23/1/1916 - 28/5/1916 

O Primeiro de Maio Loulé, 1/5/1913 – 23/8/1925 

O Povo do Algarve, Tavira, 8/8/1915 - 16/11/1917 

O Progresso Loulé, 20/11/1922 - 26/8/1923  

O Sotavento VRSA, 1/2/1920 - 18/4/1920  

O Sul, Faro, 24/3/1912 - 4/8/1918 

O Sul, Faro, 5/12/1903 a 8/7/1915 

* Menciona-se apenas os anos que nos interessam para este estudo. 

 

2.2. IMPRENSA NÃO ALGARVIA 

Almanaque de „ O Mundo‟, 1912-1914 

Arsenalista (O), 1914-1918 

Aurora, 1916 

Batalha (A), 1919 

 Capital (A), (1914-1917) 

in http://hemerotecadigital.cm-lisboa.pt/OBRAS/A%20CAPITAL/A%20Capital.HTM 

Combate (O), 1916-1918 

Diário de Notícias, 1918 

Greve (A), 1917-1918 

Ilustração Portuguesa, 1914-1918 

Lucta (A), 1916-1918 

Movimento Operário, Boletim da União Operária Nacional (O), 1917-1918 

Século (O), 1914-1918 

 

 

3. LEGISLAÇÃO E PUBLICAÇÕES OFICIAIS 

 

Actas da Assembleia Nacional Constituinte de 1911, Assembleia da República, Lisboa, 

1986. 
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Boletim da Associação Central da Agricultura Portuguesa, 1914-1918. 

 

Boletim do Trabalho Industrial, ano de 1917, Ministério do Trabalho, Direcção-Geral 

do Trabalho. 

 

Boletim da Previdência Social, Instituto de Seguros Sociais Obrigatórios e de 

Previdência Geral, Ministério do Trabalho, n.º 1, Outubro a Dezembro de 1916 – n.º 7, 

Outubro a Maio de 1918 de 1919. 

 

Comércio e Navegação (1913-1918). 

 

Diário da Câmara dos Deputados, 1911-1918. 

 

Diário do Senado, 1911-1918. 

 

Diário do Governo, 1914-1918. 

 

Legislação Republicana ou As Primeiras Leis e Disposições da Republica Portugueza 

(Coord. A. Morgado), Tomo I, Editadas pela Empreza de Almanach Palhares, Lisboa, 

1910. 

 

 

4. ENCICLOPÉDIAS 

 

Grande Enciclopédia Portuguesa e Brasileira, Editorial Enciclopédia, Limitada, 

Lisboa/Rio de Janeiro. 

 

 

5. ALGARVIANA 

 

AA.VV., Santa Bárbara de Nexe. A História, a Igreja e a Memória, Coordenação de 

João Pedro Bernardes e Luís Filipe Oliveira, Santa Bárbara de Nexe, 2006. 

 

ABECASSIS, Duarte, Estudo Geral Económico e Técnico dos Portos dos Portos do 

Algarve, Junta Autónoma do Porto Comercial de V.R.S.A., Porto. 
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ALGARVE e Alemtejo, Faro, Typ. Algarve e Alentejo, 1895-1904. 

 

ALÍPIO, Elsa Santos, José Mendes Cabeçadas Júnior. Fotobiografia, Museu da 

Presidência da República, Lisboa, 2006. 

 

ALMEIDA, Hortense, “Maria Veleda”, Anais do Município de Faro, vol.  XXV, Faro, 

1995, pp. 143-159. 

 

ANACLETO, Neves, A Longa Luta. Preso, Algemado e Deportado, Lisboa, Edição do 

Autor, s.d. [1975]. 

 

ANICA, Arnaldo Casimiro, Monografia da Freguesia de Santa Catarina da Fonte do 

Bispo. Da Sua Criação à Actualidade, Edição da Junta de Freguesia de Santa Catarina 

da Fonte do Bispo, 2005. 

 

ANICA, Arnaldo Casimiro, Tavira e o sue Termo. Memorando Histórico, Edição da 

Câmara Municipal de Tavira, Tavira, 1993. 

 

ANICA, Arnaldo Casimiro, “A política e os Políticos de Loulé após a implantação da 

República, 1910-1913”, documento dactilografado, Conferência do Arquivo Municipal 

de Loulé, Loulé, 2003. 

 

ANICA, Aurízia, As Mulheres, A Violência e a Justiça no Algarve de Oitocentos, 

Edições Colibri, Lisboa, 2005. 

 

BÍVAR, José de Almeida Coelho de, “Monographia da freguesia da Sé do Concelho de 

Faro, Districto de Faro”, Boletim da Direcção Geral da Agricultura, n.º 7, Imprensa da 

Universidade de Coimbra, 1912, pp. 17-33. 

 

BRITES, Geraldino, Febres Infecciosas – Notas sobre o Concelho de Loulé, Imprensa 

da Universidade, Coimbra, 1914. 

 

CABREIRA, Tomás, O Algarve Económico, Imprensa Libanio da Silva, Lisboa, 1918. 
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CABREIRA, Tomás A Política Agrícola Nacional, (obra póstuma), Imprensa da 

Universidade, Coimbra, 1920 [1919]. 

 

CARDOSO, Júlio Gardé Alfaro, “O Figo no Algarve. Sua preparação – Meios de luta 

contra os insectos e ácaros que os atacam. 1.º Relatório sobre os parasitas do figo”, 

Lisboa, 20 de Abril de 1928, Boletim do Ministério da Agricultura, Ano XI, n.º 13 a 18, 

Julho a Dezembro de 1929, pp. 7-27. 

 

CARVALHO, Augusto da Silva, Memórias das Caldas de Monchique, Edição da 

Comissão Administrativa das Caldas de Monchique, Lisboa, 1939. 

 

CASTELO BRANCO, Bentes, ca 18, Clima do Algarve, [S.l., s.n.], imp. 1915, Lisboa, 

Pap. e Tip. A Tentadora, 29 p; Doação Barros Queiroz. Congresso Regional Algarve. 
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Gabinete do Planeamento da Região do Algarve, Faro, 1976. 

 

CAVACO, Hugo, Vila Real de Santo António. Reflexos do Passado em Retratos do 

Presente (Contributos para o Estudo da História de Vila-Realense, Edição da Câmara 
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Tavira, 2004. 

 

COSTA, Margarida Sofia Jordão, “As quintas da Campina de Faro. Levantamento e 

caracterização”, Anais do Município de Faro, vols. XXXIII/XXXIV, 2003/2004, pp. 

71-101. 

 

COSTA, Renato, A Emigração de Algarvios Para Gibraltar e Sudoeste da Andaluzia 

(1834-1910), Estar Editora, Lda., Colecção «História da População», Lisboa, 2002. 

  

CUNHA, Afonso, “Outubro de 1910. Os são-brasenses descem à cidade”, Anais do 

Município de Faro, vol. XXVI, 1996. 
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DUARTE, Afonso da Cunha, Memórias – S. Brás de Alportel. Igrejas e Instituições 
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