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Resumo

A prática conserveira foi uma das mais importantes indústrias, bem como uma das 
maiores fontes de riqueza, em Portugal, no séc. XX. Na região do Algarve, esta foi dinamiza-
dora e relevante a vários níveis, sendo que a instalação da primeira fábrica, em 1879, deu iní-
cio à ocupação industrial deste território. Com a presente investigação, pretendeu-se estudar 
as implicações urbanísticas e arquitetónicas da indústria conserveira, com foco no surgimen-
to e evolução da mesma no Algarve, nos seus edifícios, na relação com o espaço envolvente 
e nas relações urbanas e territoriais. Este estudo incidiu sobre as quatro urbes mais impor-
tantes para esta indústria – Lagos, Portimão Olhão e V.R.S.A. – sobre as quais se proce-
deu à análise da sua evolução urbana, a par do surgimento e desenvolvimento da indústria 
de conservas. Procurou-se, ainda, perceber se esta indústria teve influência no surgimento 
de programas arquitetónicos e na estruturação urbana de zonas industriais ou residenciais. 

Palavras-Chave: Algarve; Indústria Conserveira; Evolução Urbana; Habitação Operária; 
Arquitetura Industrial.

Abstract
 

The practice of conservation was one of the most significant industries, being one of 
the largest wealth sources of Portugal in the 20th century. In the Algarve region, this particular 
industry was important on several levels and with the first factory appearing in 1879, the indus-
trialization of that territory started. We intended to study the implications of the canning industry 
in the urban and architectural scope, focusing on the beginning and evolution of this industry in 
Algarve, its buildings in relation to the surrounding space and the urban and territorial relations. 
This study focused on the four most significant cities for this industry – Lagos, Portimão, Olhão 
e V.R.S.A. – analyzing their urban evolution from the start and development of the canning 
industry. We tried to look further into these, to understand if this industry influenced the imple-
mentation of architectural programs or the urban structuring of industrial or residential zones.

Key Words: Algarve: Canning Industry; Urban Development; workers housing schemes; 
Industrial Architecture.

The Canning Industry in the Construction of the Algarve’s Urban Fabric: 
From Production structures to workers housing schemes (1900-1960) 

A Indústria Conserveira na Construção da Malha Urbana no Algarve: Das 
Estruturas Produtivas à Habitação Operária (1900-1960)
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0.1 Objeto

As relações arquitetónicas e urbanísticas, da indústria conserveira, com as urbes al-
garvias. 

0.2 Objetivos 

Objetivos Gerais:
. Estudar as relações estabelecidas, ao longo do tempo, entre a indústria conserveira 

e as malhas urbanas, das cidades onde estas se estabeleceram.
. Contribuir para o conhecimento sobre esta fase industrial no Algarve, e para a des-

mistificação do Algarve como uma região que sempre subsistiu do turismo, valorizando o 
património arquitetónico industrial.

 
Objetivos Específicos:

. Estudar a localização do edificado conserveiro, ao longo do tempo, e as suas estru-
turas produtivas.

. Identificar e analisar as construções e os programas arquitetónicos habitacionais e 
outros complementares à indústria de conservas. 

. Estabelecer relações entre a localização dos edifícios da indústria de conservas e o 
desenvolvimento da infraestrutura urbana.

0.3 Pertinência e Motivações

A paisagem litoral do Algarve é pontuada por chaminés de antigas fábricas; a con-
vivência com esta realidade despertou interesse face a esta constatação, referente ao séc. 
XX, espelho de um Algarve industrial, que é hoje somente uma miragem. Compreender a 
dimensão desta indústria, no tecido urbano da região e a forma como moldou ou influenciou 
as cidades que hoje conhecemos, permite divulgar e preservar um património industrial que 
vai para além da materialidade das antigas fábricas, hoje, em ruínas, sendo só por si essa 
uma grande motivação. 

Sobre este período restam, ainda, estudar várias perspetivas, para as quais este tra-
balho pretende ser um contributo. A falta de estudos para o período de 1900-1960, sobre a 
influência da indústria conserveira e a sua relação com os núcleos urbanos do Algarve, junta-
mente com todas as transformações que provocou, não apenas a nível urbano mas também 
no modo de habitar da população operária, abrem espaço para a relevância de trabalho 
como este que aqui se propõe.

0.4 Cronologia

A indústria conserveira atingiu a sua estabilidade, bem como o seu auge, na primeira 
metade do séc. XX. Por essa razão, esse espaço temporal define-se como mais apropriado 
para estudar as relações urbanas e arquitetónicas que a indústria desenvolveu. O período 
estabelecido para o estudo deste trabalho, 1900-1960, prolonga-se uma década para possi-
bilitar o estudo equitativo dos Anteplanos de urbanização, nos vários casos de estudo. Esta 
documentação, sobre as cidades em estudo, torna-se indispensável pela sua análise e ponto 
de situação, entre 1944 a 1960.  

0. INTRODUÇÃO

0.5 Estado da Arte

O tema da indústria conserveira em Portugal desperta, ainda hoje, o interesse em vá-
rias áreas do conhecimento e, também, a nostalgia de alguns que guardam na sua memória 
o tempo em que várias fábricas de conserva de peixe laboravam simultaneamente ao longo 
do litoral português. Existem várias publicações que abordam o tema, mas muitas não vão 
além de replicar o contexto histórico em que este se inseriu, concentrando-se numa perspe-
tiva sociológica dos operários conserveiros. Outras, mais recentes, tentam contribuir para o 
campo da arqueologia industrial, identificando as fábricas e a sua localização com maior ou 
menor sucesso. No panorama geral, identifica-se uma clara lacuna dentro do tema: a análise 
urbana e arquitetónica. Por outras palavras, o estudo da industrialização e as suas conse-
quências transformadoras, no desenho da cidade. Escassa é, também, a investigação no 
que diz respeito ao crescimento populacional dentro das cidades, um dos maiores sintomas 
da industrialização, como o estudo da habitação operária. 

Existem, no entanto, publicações de relevo que servem de exemplo: um dos mais 
importantes documentos para o tema é “A indústria de conserva de peixe no Algarve (1865-
1945)”, de Joaquim Rodrigues, trabalho bastante completo onde é referido todo o contexto 
histórico nacional e regional, identificação de fábricas de conserva nos diferentes centros 
conserveiros, habitação operária e análise económica e produtiva. A abordagem do historia-
dor é, no entanto, diferente da deste trabalho, que além da perspetiva urbana e arquitetónica, 
foca-se, sobretudo, em quatro centros conserveiros e não em todos os da costa algarvia. 
Além de realizar uma abordagem mais completa do problema da habitação neste período e 
da identificação das soluções apresentadas. 

No que diz respeito à forma, a publicação “Caminho Do Oriente: Guia do património 
Industrial” de Deolinda Folgado e Jorge Custódio, é a que mais se aproxima, pelo formato, 
onde o contexto histórico identifica as relações entre a indústria e a transformação urbana, 
portuária e viária, localizando as zonas industriais. A perspetiva que a análise, identificação e 
divulgação de um contexto ou de um edifício é antes de qualquer outro meio, uma forma de 
preservação, é uma abordagem com a qual este trabalho se identifica. No que diz respeito ao 
exercício de arqueologia industrial, presente na dita publicação, onde se identificam os vários 
edifícios industriais da zona em estudo, tornou-se também um exemplo, devido à inexistência 
de informação suficiente (como ficará explanado neste trabalho), pelo que foi necessário 
fazer esse exercício de forma complementar a este estudo.

A perspetiva arquitetónica, do trabalho académico de Hugo Cerqueira “Aspectos do 
Movimento Moderno na Arquitectura da Indústria Conserveira: A fábrica nº6 da Algarve Ex-
portador Limitada” é uma abordagem diferente dos demais trabalhos referidos. Destaca-se 
pela contextualização arquitetónica industrial, a ligação entre as “cetárias” romanas com os 
locais onde se instalam os centros conserveiros modernos e a identificação de três tipologias 
dos edifícios utilizados pela indústria conserveira, ao longo do tempo, importante na identifi-
cação destes edifícios e da sua transformação. A abordagem culmina na análise do edifício 
da fábrica da empresa Algarve Exportador, em Matosinhos, e difere da que é proposta neste 
trabalho, mas não deixa de ser um trabalho relevante para o estudo da indústria conserveira 
e que oferece contribuições importantes para este trabalho, pelo facto de conter plantas das 
várias instalações da empresa, inclusive da fábrica de Lagos.

O tema da habitação para operários e restantes classes trabalhadoras economica-
mente mais desfavorecidas, anda a par com a industrialização das zonas urbanas e por 
essa razão foi incontornável o seu estudo. Assim, foi indispensável a leitura da publicação 
“HABITAÇÃO: Cem anos de políticas públicas em Portugal (1918-2018)” do Instituto da Ha-
bitação e da Reabilitação Urbana, que identifica todos as medidas estatais para a promoção 
de habitação ao longo do tempo, sendo por isso importante para a identificação de bairros 
que tenham sido construídos sobre a alçada dessas iniciativas nos casos de estudo. Nesse 
sentido, este trabalho contribuirá para a identificação da aplicação dessas mesmas iniciati-
vas, no território algarvio sobre o qual existem poucos estudos divulgados. Para o contexto 
histórico das soluções habitacionais da população industrial importa referir, ainda, “As estra-
tégias de habitação em Portugal, 1880-1940” de Manuel Teixeira, pela relevante menção às 
primeiras reações à industrialização em Portugal, nas cidades de Lisboa e Porto, bem como 
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a referência às consequências urbanas e públicas, assim como às soluções encontradas 
(como as “ilhas”, “pátios” e “vilas”). O trabalho “A indústria conserveira e a evolução urbana 
de Setúbal (1854-1914)”, de Ana Alcântara, permite compreender a dicotomia entre as duas 
principais cidades do país (Porto e Lisboa) e Setúbal, vila pioneira na instalação de fábricas 
conserveiras em Portugal. Esta desenvolveu-se através do aumento exponencial do número 
de fábricas que nela se instalaram e, como tal, serve de exemplo das consequências da 
industrialização para a habitação num centro conserveiro. O padrão observado em Lisboa e 
Porto, mas principalmente em Setúbal, permite compreender, no contexto nacional, o caso 
do Algarve e estabelecer paralelismos temporais e programáticos, ainda que a escala urbana 
e do número populacional entre os exemplos e os casos de estudo sejam diferentes.

Da literatura complementar sobre a região do Algarve, que refere os locais em estudo, 
destaca-se o livro “O Algarve da Antiguidade aos nossos dias: elementos para a sua história”, 
com a coordenação de Maria da Graça Maia Marques, que contempla vários artigos sobre o 
crescimento da população algarvia no período em estudo, assim como relativos aos  movi-
mentos migratórios da população na região, e ainda sobre dois grandes industriais da região, 
Júdice Fialho e Caetano Feu, entre outras particularidades sobre a industria na região. No 
que respeita à transformação das estruturas portuárias, importa referir: “Os Portos Marítimos 
de Portugal e Ilhas Adjacentes” de Adolpho Loureiro, que faz referência a diversos projetos 
para os portos do país, tendo plantas, cortes e outros desenhos ilustrativos dos projetos 
concretizados, tornando-se muitíssimo útil na análise e contextualizam as zonas portuárias 
dos casos de estudo no início do séc. XX. E ainda, o “Estudo Geral Económico e Técnico 
dos Portos do Algarve” de Duarte Abecasis, onde é feita uma importante análise das condi-
ções portuárias, assim como das expetativas de desenvolvimento de cada um dos portos, 
permitindo contextualizar a realidade nos anos 20 do século XX e dos centros conserveiros. 
O documento refere, ainda, o número de fábricas em laboração no ano do estudo, para 
alguns locais, descrevendo a importância do caminho de ferro para a estrutura produtiva, e 
lançando a ideia de uma possível ligação ferroviária entre Sines e o Algarve, projeto que não 
se concretizou.

Outro documento importante, mas que apenas se refere ao sotavento algarvio, é “O 
Algarve oriental: as vilas, o campo e o mar” de Carminda Cavaco, que faz uma análise da 
indústria conserveira na região. Refere as deslocações pendulares dos trabalhadores entre 
as aldeias periféricas e os centros conserveiros, identifica as primeiras fábricas da região e 
menciona as indústrias subsidiarias à produção de conservas, entre outros temas comple-
mentares.

Todos estas publicações são importantes para a compreensão das transformações e 
dinâmicas que ocorrem na região e, em particular, nos centros conserveiros em estudo. A sua 
relevância para o entendimento do processo de transformação dos aglomerados urbanos, 
bem como das estruturas viárias e portuárias é, ainda, maior pela ausência de estudos que 
se foquem nestes temas sob uma perspetiva arquitetónica ou urbana e que se expressem 
através de elementos gráficos, escassos para este período em estudo. Por estas razões, 
este trabalho serve como complemento a estes estudos, apontando e contextualizando as 
transformações referidas na literatura referida, assim como outras que foi possível identificar.

0.5.1 Lagos

Para o caso de estudo da cidade de Lagos, destaca-se o livro “A Evolução Urbanística 
de Lagos (Séculos XV-XVIII)” de Daniela Pereira, que faz um estudo expositivo da evolução 
da malha urbana da cidade e contextualiza as suas transformações, apesar de não englobar 
o século XIX. Ainda assim, trata-se de um documento completo, com esquemas e elementos 
gráficos que nos permitem traçar o padrão de evolução da cidade.  A publicação “Lagos, 
Evolução Urbana e Património”, com coordenação de Rui Paula, recebe também aqui um 
destaque importante para o presente trabalho, por força do contributo da sua síntese evolu-
tiva, da antiguidade até ao século XX, onde são destacados os pontos mais relevantes de 
cada período, para a cidade. Também os desenhos, bem como as descrições das alterações 
e construções de estruturas ferroviárias e portuárias, equipamentos, assim como de outras 
alterações urbanas de relevo, como o loteamento do Rossio de S. João, nos anos vinte, 

são mercedores de destaque. Neste documento é possível, ainda, encontrar uma planta 
onde estão assinalados locais onde as fábricas de conserva da cidade laboraram, embora 
sem qualquer suporte descritivo, referências bibliográficas ou fontes. Em geral, embora o 
documento se apresente como um resumo, é um documento único, principalmente devido à 
quantidade de documentação gráfica e, por isso bastante relevante, deixando, no entanto, 
espaço para o aprofundamento e verificação de alguns documentos, com evidência para o 
mapa da localização da indústria conserveira.

Este trabalho pretende contribuir para a análise da evolução urbana da cidade, con-
tinuando o trabalho da historiadora D. Pereira (2017), bem como de aprofundamento e es-
clarecimento, no que respeita à publicação do arquiteto e urbanista R. Paula (1992). Para 
esse efeito, foram ainda relevantes “Mulher: operária conserveira” publicação da Câmara 
Municipal de Lagos, que aborda a indústria conserveira na cidade, do ponto vista histórico e 
social, contendo uma atualização (ou uma revisão) do mapa de localização da indústria con-
serveira de R. Paula (1992), mas não apresentando qualquer suporto descritivo, fontes ou 
bibliografia associados, ou autor do elemento gráfico. Devido à falta de elementos fidedignos 
da localização da indústria em publicações, caberá a este trabalho conseguir, dentro do pos-
sível, averiguar a localização destas fábricas. Outro documento, não publicado, é o trabalho 
“Ordenamento do Bairro Operário”, que se refere ao Bairro de Casas Para Famílias Pobres 
da cidade que ficou conhecido como “Bairro Operário”, sendo esta a única fonte documental 
do Município sobre o mesmo, deixando espaço para a contribuição deste trabalho, a fim de 
obter um maior conhecimento sobre este conjunto habitacional.

0.5.2 Portimão

O livro “Portimão”, de Maria Ventura e Maria Marques (1993), faz um enquadramento 
histórico da cidade, da sua fundação ao século XX, ilustrado por algumas plantas que nos 
permitem entender a evolução da estrutura urbana. São ainda importantes as descrições 
económicas da região, com relevantes menções ao movimento portuário da cidade e as 
ligações entre a cidade, o porto e as zonas rurais. Outra publicação relevante é “Portimão: 
Industriais conserveiros na 1.ª metade do Século XX”, de Maria João Duarte, que faz uma 
identificação dos industriais da cidade, as suas fábricas e os locais de laboração, mas, para 
além disso, faz uma contextualização do surgimento e evolução da industrial local e elabora 
em que contexto é que alguns destes industriais foram importantes para a história da cidade. 
Destacam-se, ainda, dois temas importantes: a construção do Bairro Operário, iniciado por 
Caetano Feu ao lançar a construição de um bairro para os seus operários e a localização 
das fábricas, para a qual o livro contribui com uma lista de proprietários, nome das empresas 
e localização das fábricas. 

Esta recolha de informação sobre a localização dos edifícios fabris resume-se num 
mapa da cidade, onde estão identificados os locais das fábricas de conserva. O Museu de 
Portimão elaborou, também, um mapa com a localização das fábricas de conserva, mas para 
ambas as margens do Rio Arade, onde a informação vai ao encontro do que está publicado 
no livro de Maria Duarte (2003). No espólio do Museu de Portimão existe, também, uma 
importante recolha documental, entrevistas realizadas a antigos operários da indústria con-
serveira e, ainda, um trabalho não publicado, como o título “Bairros com História e Estórias 
de Trabalho: a história e memória da classe trabalhadora portimonense”. Este trabalho, ela-
borado em c. 2004, reúne informação sobre o Bairro Operário (1934-1936), o Bairro Pontal 
(1941-1951) e o Bairro dos Pescadores (1948-1951), referindo a motivação do seu surgimen-
to, dentro do contexto local, bem como os promotores das diferentes iniciativas habitacionais, 
as datas de aprovação, construção e inauguração de cada um destes conjuntos, e ainda 
outras informações como os valores das rendas, transações para compra de terrenos, infor-
mações sobre os moradores, alterações ou expansões ao conjunto edificado. Existe ainda 
um dossier, que se pode considerar como um anexo a este trabalho que contém entradas de 
jornais locais, relatórios camarários e testemunhos locais, sobre os vários bairros que foram 
utilizados como suporte. 

Ainda, no que diz respeito ao Bairro Operário, o trabalho académico “O Bairro Ope-
rário de Portimão: História e património” de Fernando Ramos, é um trabalho mais completo 
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sobre este bairro específico, que além da contextualização do mesmo, detalha a sua locali-
zação, tipologias e outros elementos arquitetónicos através de elementos gráficos, realizado 
uma proposta para a preservação do conjunto arquitetónico e de um percursos onde seria 
possível conhecer o bairro e cada uma das suas tipologias.

 0.5.3 Olhão

Para o estudo evolutivo da cidade de Olhão, foi consultado o trabalho académico 
“Evolução Urbana de Olhão”, de Sandra Romba, que relata a origem daquele aglomerado 
urbano, quais os bairros fundadores, os processos de expansão e ocupação das zonas en-
volventes até aos séc. XIX. A análise deste trabalho permite o estudo da malha urbana, a 
evolução da linha de costa com a ria, assim como do surgimento dos primeiros armazéns na 
zona ribeirinha, onde se edifica a primeira fábrica de conservas em Olhão. A “Monografia do 
Concelho de Olhão”, de Ataíde Oliveira, e o livro “História Breve da Vila de Olhão da Res-
tauração”, de Antero Nobre, serviram de complemento histórico à análise urbana da cidade. 
Estes documentos abordam a capacidade piscatória e de navegação dos habitantes locais, 
assim como da indústria de conservas, bem como o seu surgimento.  

No que diz respeito às fábricas de conservas e sua localização, existe “apenas” a pu-
blicação “Ainda Olhão e a Indústria de conservas de Peixe” de Luciano Cativo, um testemu-
nho de um ex-operário conserveiro e habitante de Olhão, que através do seu conhecimento e 
de uma recolha de outros testemunhos orais, realizou uma tentativa de localizar as fábricas, 
as empresas e os seus proprietários. O documento não faz qualquer referência documental 
e não apresenta qualquer elemento gráfico da localização dos edifícios, o que torna difícil, 
por vezes, a localização das fábricas, dado que a referência ao local onde estas laboravam é 
por vezes, feita através do nome de outro serviço ou empresa que ocupava aquele local na 
época em que o documento foi produzido. No entanto, trata-se da única publicação que faz 
por localizar as dezenas de fábricas que se instalaram na cidade e, neste sentido, pretende 
este trabalho contribuir com alguma clareza e elementos gráficos que permitam facilitar a 
localização destes edifícios.

Para o estudo das iniciativas de habitação em Olhão, é importante referir o artigo “Lis-
boa em Olhão/ Olhão em Lisboa: História e fábula em três bairros de habitação económica, 
desde 1925” de Ricardo Agarez, na Revista Monumentos nº33. O artigo relata o surgimento 
e contexto do Bairro Lucas & Ventura (1925), o Bairro Municipal (c.1930), que não foi cons-
truído e o Bairro de Pescadores (1945). Focando-se nos traços regionais e locais que foram 
assumidos nos diversos bairros, os promotores destes aglomerados habitacionais, as tipo-
logias e dos arquitetos escolhidos para desenhar estes projetos a partir de Lisboa. E para o 
estudo do Bairro Operário (1935) foi consultado a publicação “Algarve Building: Modernism, 
Regionalism And Architecture In The South Of Portugal, 1925-1965” do mesmo autor.

0.5.4 V.R.S.A.

No que respeita a Vila Real de Santo António, a obra “Vila Real de Santo António: 
Urbanismo e Poder na Política Pombalina”, de José Eduardo Horta Correia, faz um relato de-
talhado sobre a história do surgimento desta cidade, de traçado pombalino. Através do texto 
e da documentação presente no livro, podemos acompanhar evolução urbana, compreender 
os motivos do seu surgimento, a sua ligação com o território envolvente e a Monte Gordo, 
assim como as suas dinâmicas comerciais e portuárias sempre ligadas à pesca e, posterior-
mente, à indústria conserveira. Para complemento desta cronologia evolutiva e, principal-
mente, para compreender a ocupação daquele território numa fase anterior, a publicação 
“Os 500 anos da Fundação de Arenilha: memórias de uma «vileta» nascida no decurso da 
Expansão Portuguesa”, de Fernando Pessanha, faz uma análise sobre a ocupação daquele 
território e da povoação que ali existiu – Arenilha – até ao seu desaparecimento, antes de se 
construir Vila Real de Santo António, com o traçado pombalino que hoje se conhece.

Existe uma outra publicação, “Vila Real de Santo António e o Urbanismo Iluminista”, 
da Câmara Municipal, sob a coordenação de António Rosa Mendes, que faz um resumo 
histórico da cidade de Vila Real de Santo António, analisando o contexto histórico anterior à 

intervenção pombalina, fazendo uma análise urbana e à arquitetura dos quarteirões regula-
res e ao simbolismo dos vários elementos. Segue-se uma análise económica e social sobre 
o Rio Guadiana, que inclui textos sobre a Companhia das Reais Pescarias do Reino do Algar-
ve, sobre a relação da cidade com a Mina de S. Domingos e sobre a importância da indústria 
conserveira e as suas primeiras fábricas. A publicação é rica em documentos e fotografias 
que auxiliam na compreensão e representação dos temas abordados, embora exista espaço 
para aprofundar os temas, por se tratar de um trabalho generalista, focado nos aspetos his-
tóricos e mais relevantes da cidade. No que diz respeito à indústria conserveira e à análise 
urbana, existe espaço para um contributo mais profundo e mais gráfico pois, mais uma vez, 
não existe um elemento resumo ou um texto que tente localizar as fábricas conserveiras. 
Sobre o tema da habitação operária ou da população mais pobre, não foi possível identificar 
qualquer publicação sobre o tema.

Ainda sobre V.R.S.A., a revista Monumentos, no seu número 30, reúne vários artigos 
sobre a cidade. Os temas abordados são bastante específicos, permitindo uma maior profun-
didade na exposição da informação, conferindo-lhe um enorme interesse para este estudo. 

Os artigos “Da «casa portuguesa» ao «Português Suave»: ou algumas variações so-
bre o tema dos telhados pombalinos”, por José Manuel Fernandes, faz referência a um plano 
da Junta Autónoma dos Portos do Sotavento do Algarve, bastante importante para a contex-
tualização evolutiva da malha urbana e das transformações das estruturas e equipamentos 
portuários; “A indústria conserveira vila-realense: um caso peculiar de urbanização industrial 
e de património” por Jorge Custódio, que além da documentação relevante que apresenta 
sobre as fábricas da cidade, enumera diversas empresas enquanto realiza a contextualiza-
ção histórica dos altos e baixos da indústria na cidade, desde o seu surgimento até ao seu 
término, defendendo a necessidade de preservar a identidade conserveira e piscatória local 
como parte do património da cidade; a relevância do artigo de João Paulo Martins “O edifício 
de passageiros da estação ferroviária de Vila Real de Santo António: Cottinelli Telmo e os 
novos edifícios públicos” vai para além da análise histórica e arquitetónica da estação dese-
nhada por Cottineli Telmo, fazendo um retrato histórico dos avanços e recuos que existiram 
do desenho à construção da linha de caminho de ferro definitiva na cidade. Auxiliam ainda 
na compreensão dos vários projetos, para a linha de caminho de ferro, estação permanen-
te e provisória, assim como a ligação fluvial com o caminho de ferro que existiu naquela 
localidade; “O território e os transportes em Vila Real de Santo António: Notas acerca das 
infra-estruturas de transporte no século XX” por Gilberto Gomes, faz um retrato, com foco na 
primeira metade do séc. XX, das estruturas marítimas e fluviais, sistema ferroviário e rodo-
viário, analisando os problemas que foram sendo assinalados e os projetos que os vieram 
solucionar, contribuindo para o progresso e transformação da vida social e económica, assim 
como para a transformação urbana da cidade.  

Em termos gerais, a falta de documentação preservada ou de publicações bem estru-
turadas, com fontes e bibliografia adequada sobre este período temporal, reforça a relevân-
cia do contributo deste trabalho para o conhecimento das transformações e as suas ligações 
com a indústria conserveira no início do século XX. Ainda que, em alguns dos casos, ou dos 
temas, exista mais informação ou informação de maior qualidade, o maior vazio para este 
período continua a residir na análise urbana, onde está o foco principal deste trabalho. A falta 
de investigação na área da arqueologia industrial sobre a indústria conserveira no Algarve, 
principalmente no que respeita a localização e identificação destes edifícios na malha urbana 
das cidades, levou à consulta de diversos arquivos, como explicado na metodologia. Ainda 
que a identificação destes edifícios não seja o nosso foco, este trabalho também contribuirá 
para esse conhecimento, pois seria impossível proceder-se à análise urbana sem ter esse 
conhecimento prévio. Outro tema onde existe ainda espaço para investigar é o da habitação. 
Embora existam várias publicações, e muitas delas recentes, que abordam o tema a nível 
nacional ou até regional e local, continua a existir espaço para se aprofundar o conhecimento 
sobre a habitação operária no Algarve, das iniciativas dos industriais que construiram para 
os seus trabalhadores, das iniciativas estatais e a sua contextualização local e das condições 
em que viveram todos os outros, em habitações mais ou menos condignas dentro ou fora 
dos centros urbanos. Devido a falta de conhecimento publicado sobre estes temas pretende 
este trabalho ser um contributo sobre os mesmos e ainda outros que se interligam com os 
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temas abordados.       

0.6 Metodologia

Uma primeira consulta bibliográfica sobre o período em estudo e a indústria de con-
servas, foram indispensáveis para determinar as cidades a estudar. Para o estudo destes 
núcleos urbanos foi feita uma recolha de elementos gráficos (plantas, mapas, fotografias 
aéreas, planos, projetos), que permitissem compreender a evolução urbana e as suas alte-
rações ao longo do tempo. Para conseguir esses elementos, os mesmos foram requisitados 
às Câmaras Municipais, visitados em Arquivos Municipais e Museus dos respetivos locais 
em estudo. Foi, ainda, visitado o Arquivo Distrital de Faro, para recolher informação que 
permitisse localizar os edifícios da indústria em estudo; a Universidade do Algarve e CCDR 
Algarve, para a recolha da documentação relativa aos Anteplanos de Urbanização e outra 
documentação relevante no fundo da D.G.S.U.

Houve necessidade de redesenhar alguns elementos, dada a impossibilidade de reali-
zar uma reprodução legível para uso neste trabalho, com os meios disponiveis nos arquivos. 
O exemplo mais evidente desta situação será o levantamento da cidade de Lagos, que data 
de 1924, efetuado pelo exército, sob comando do Capitão Raul Frederico Rato. Este trata-
-se de um documento em tecido, de grandes dimensões (2.18m x 1.39m), para o qual não 
existe uma reprodução integral que não estivesse modificada. Por essa razão, utilizando a 
esquadria de coordenadas presente no documento, foram fotografados todos os quadrantes, 
agregados através de um programa de edição de imagem e, posteriormente, reproduzido, 
desenhando, digitalmente, por cima da imagem.   

A falta de estudos fidedignos sobre a localização da maioria das fábricas potenciou 
um trabalho conjunto, de recolha e partilha de informação, com os arquivos de Olhão e Vila 
Real de Santo António, assim como com a fototeca de Lagos, para determinar, com o máxi-
mo de certeza possível, a localização destes equipamentos industriais. Esta localização teve 
por base, sobretudo, a 5º Circunscrição Industrial, que consiste num conjunto de documentos 
de vistorias para atribuição de alvará a indústrias classificadas como insalubres, incómodas, 
perigosas ou tóxicas. Esta documentação consultada no Arquivo Distrital de Faro, dispõe de 
várias pastas por empresa, com informações como nome, proprietário, localização, início e 
fim do processo, bem como plantas em alguns dos casos. Infelizmente, parte da documenta-
ção deste fundo desapareceu, e por essa razão o arquivo é bastante incompleto. A informa-
ção deste fundo, de outros arquivos municipais e museológicos, a memória e conhecimentos 
transmitidos por via oral, de alguns populares que estiveram relacionados com a indústria, 
serviram para localizar geograficamente a maioria das fábricas que existiram  no periodo 
estudado.  

A análise da indústria conserveira passará por localizar os edifícios fabris em cada 
localidade, determinar quando surge o primeiro edifício industrial de conservas em cada sítio 
e a evolução na ocupação da malha urbana pelos mesmos, ao longo do tempo; estudar as 
correlações, urbanas e arquitetónicas, entre a indústria em estudo e a evolução/expansão da 
malha urbana; compreender a relação com as indústrias adjacente e matérias-primas (tipo-
grafia, vazio e folha-de-flandres, sal e azeite) e o surgimento de bairros, habitações operárias 
e as suas condições de habitabilidade. 

Ao longo do trabalho, devido à análise urbana e ao aprofundar do conhecimento do 
tema, foram feitas recolhas de elementos específicos de projetos ou planos urbanos, para 
melhor compreensão do objeto de estudo. 

Para esta análise foram consultados o Arquivo Distrital de Faro, o Arquivo Municipal 
de Olhão, o Centro de Documentação e Arquivo Histórico do Museu de Portimão, o Arquivo 
Histórico e Municipal de Vila Real de Santo António, Câmara Municipal de Lagos, o Arquivo 
Central de Gambelas – Universidade do Algarve, Biblioteca Nacional de Portugal, Centro 
Português de Fotografia, Instituto Hidrográfico Português, o Arquivo do Forte de Sacavém – 
S.I.P.A., o arquivo da  CCDR Algarve e o Arquivo Histórico do Ministério das Obras Públicas 
sob tutela do Ministério da Economia.
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1. A INDÚSTRIA CONSERVEIRA AO LONGO DO TEMPO 

1.1 A origem do ato de conservar

Presume-se que a prática de conservar alimentos, tenha surgido através de conhe-
cimento empírico, com a observação de processos que ocorrem na natureza, conduzindo o 
Homem a utilizar os recursos que o rodeavam para aproveitar os períodos de abundância e 
sobreviver nos de escassez de alimento. Na antiguidade clássica, o processo de conserva-
ção pelo sal, conhecido como salmoura, seria um dos mais comuns processos para conser-
var alimentos, sendo referido em manuscritos gregos e até por povos anteriores, que relatam 
esta prática na Península Ibérica (Barbosa, 1941).

Em Portugal, esta prática verifica-se principalmente junto ao litoral, existindo inúme-
ros achados arqueológicos da época Romana, que comprovam a existência em abundância 
de peixe e sal na nossa costa, que permitiriam a produção e comercialização de alimentos 
salgados, de barco, por todo o mediterrâneo (Santos, 1971). Estes achados, conhecidos 
como “cetárias”, possuem vários vestígios espalhados, pelo litoral do nosso país, “nas praias, 
sobre rochedos” (Santos, 1971),comprovando a dimensão desta “indústria” como, se referem 
alguns autores (Ferreira, 1967; Cerqueira, 2000). 

Através da figura 1, verificamos que a maior concentração de achados, ocorre junto 
do Rio Sado, com 10 localizações, e na região do Algarve, com 21 localizações. Estes núme-
ros tem uma ligação clara com o surgimento da indústria conserveira moderna, que se inicia 
em Setúbal e terá grande expressão no Algarve, devido à abundância de peixe e a cultura 
piscatória nestes locais. 

A conservação de alimentos e a prática da pesca serão melhoradas ao longo do 
tempo, durante o período islâmico e, continuados, com a diversificação de técnicas, depois 
da formação de Portugal, nos Descobrimentos, onde foram importantes, para alimentação 
devido aos longos períodos de navegação e para comercialização (Barbosa, 1941; San-
tos, 1971; Cerqueira, 2000). A continuidade destas atividades “contribuiu poderosamente 
para a formação e enriquecimento de aglomerados populacionais” (IPCP,1969), tornando-se 
esta realidade “decisiva, para manter a tradição marítima dos primitivos povos da península” 
(IPCP,1969), contribuindo para a facilidade da instalação da indústria moderna de conserva 
a partir do séc. XIX. 

1.2 O início da Indústria Moderna de Conserva de Peixe

Em 1804, Nicolas Appert descobre um método de conservação de alimentos em “re-
cipientes hermeticamente fechados” através do calor. A sua publicação de 1810 “L’art de 
conserver pedante plusier années les substances animal set vegetables” [A arte de conservar 
durante vários anos todas as substâncias animais e vegetais], revoluciona a forma de con-
servar alimentos, utilizando recipientes de vidro. Esta publicação permitiu a difusão do co-
nhecimento, sendo que no mesmo ano, Peter Durand regista a patente para a conservação 
num recipiente em folha-de-flandres, em Inglaterra, onde o uso deste material era comum, 
apresentando qualidade, em contraste com França (Robertson, 1998). O registo da patente 
levou à difusão e abertura das primeiras fábricas, utilizando folha-de-flandres, em Inglaterra 
(1810), em Boston, E.U.A. (1819), em Nantes, França (c.1924), na Noruega (1841) e no 
Japão (1871) (Barbosa,1941; Rodrigues, 1997).  

Por este conjunto de acontecimentos que procederam à descoberta de Appert, justifi-
ca-se a seguinte afirmação: “Pode mesmo dizer-se, sem receio de exagero, que a indústria 
propriamente dita só depois de Appert se constituiu” (Barbosa, 1941). Mas, apesar da sua 
importância “nos primeiros 50 anos apos a descoberta Appert”, assistimos a um desenvolvi-
mento lento da indústria conserveira, com um índice baixo de produção. Só com a explicação 
científica do processo por Pasteur e com o aperfeiçoar da técnica, se regista um aumento 
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1 - Mapa de localização de cetarias romanas em Portugal. Elaborado pelo autor com base em Cerqueira (2000).

1- Alto do Martim Vaz (Póvoa de Var-
zim)
2- Angeuras (Matosinhos)
3- Atougia (Peniche)
4- Guincho (Cascais)
5- Lisboa
6- Cacilhas (Almada)
7- Alfarim (Sesimbra)
8- Creiro (Setúbal)
9- Rasca (Setúbal)
10- Comenda (Setúbal)
11- Setúbal
12- Cachofarra (Setúbal)
13- Pedra Furada (Setúbal)
14- Senhora  da Graça (Setúbal)
15- Santa Catarina (Setúbal)
16- Tróia (Grândola)
17- Alcácer do Sal
18- Sines
19- Ilha do Pessegueiro (Sines)
20- Ilhéu da Baleeira (Vila do Bispo)
21- Salema (Vila do Bispo)
22- Boca do Rio (Vila do Bispo)
23- Burgau (Lagos)
24- Senhora da Luz (Lagos)
25- Lagos
26- Vau (Portimão)
27- Mexilhoeira Grande
28- Portimão
29- Ferragudo
30- Armação de Pêra (Silves)
31- Cerro da Vila (Loulé)
32- Loulé Velho (Loulé) 
33- Quarteira (Loulé)
34- Faro
35- Olhão
36- Alfanxia (Olhão)
37- Antas (Tavira)
38- Torre de Ares (Tavira)
39- Cacela (Vila Real de Santo Antó-
nio)
40- Quinta do Mouro (Vila Real de San-
to António)
41- Quinta do Lago (Castro Marim)
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de produção e do consumo. A indústria conserveira atinge o interesse económico, para se 
afirmar como uma indústria importante (Barbosa,1941).

1.3 A indústria conserveira em Portugal e o contexto no séc. XIX e XX

Do surgimento das primeiras fábricas de conserva de peixe no séc. XIX até ao seu 
declínio no séc. XX, foram vários os acontecimentos relevantes que influenciaram a evolução 
da indústria e dos locais onde esta estava instalada. Este capítulo serve de contextualização 
para os acontecimentos políticos, económicos e sociais. 

1.3.1 As primeiras fábricas de conservas em Portugal (1880 – 1900)

Em Portugal, a primeira fábrica moderna de conservas de peixe surge em Setúbal, 
em 1854, propriedade de Feliciano António da Rocha e de Manuel José Neto (Alcântara, 
2008, p.12), tendo representado Portugal na Exposição Universal de Paris em 1855, com 
uma “conserva de sardinha em azeite” (Barbosa, 1941, p.18). Surgem, nos anos seguintes, 
fábricas em outros locais do Algarve, como a “Parodi & Roldan” (1879) em Vila Real de Santo 
António, ou as fábricas dos Ètablissements F. Delory, que abrem em Setúbal, Lagos e Lagoa 
(Barbosa, 1941; Cavaco, 1976). No que diz respeito à primeira fábrica moderna de conserva 
de peixe no Algarve, o I.P.C.P. (1969) considera que, em 1965, existia uma fábrica em Vila 
Real de Santo António, da família Ramirez. No entanto, Carminda Cavaco (1976), que ana-
lisa a indústria no sotavento, não faz qualquer referência a esta fábrica, assim como Horta 
Correia (2008), na sua análise cronológica dos negócios da família Ramirez, sendo que para 
o ano em questão, refere apenas a existência de armazéns de salga. Não cabe nos objetivos 
deste trabalho verificar a veracidade desta hipótese, e por essa mesma razão, resta apenas 
referenciar os vários autores e as suas perspetivas, permanecendo a dúvida, por falta de 
evidências conclusivas.

A partir de 1880 e, principalmente, na década seguinte, a indústria começa a ter maior 
expressão, já com 18 fábricas a nível nacional, em 1881 (Inquérito Industrial 1881). O au-
mento do número de fábricas neste período deveu-se, em parte, à falta de peixe na costa 
da Bretanha, bem como ao investimento de industriais Italianos, Espanhóis e, mais tarde 
Gregos, que já conservavam peixe em salmoura, em Portugal (Rodrigues, 1997; Cavaco, 
1976). Aproveitando a “abundância de peixe com grande qualidade” na nossa costa, que se 
aliou à tradição piscatória, surgiram um maior número fábricas em Portugal, sendo que em 
1890 eram já 54, aumentando para 70 até 1896 (Rodrigues, 1997). Estas primeiras fábricas 
surgiram junto aos núcleos urbanos, em estruturas similares aos armazéns de salga, com a 
produção de vazio (latas) a fazer-se num edifício anexo. Esta tipologia verificou-se, principal-
mente, no Sul do país. Uma outra tipologia, verificou-se, maioritariamente, a Norte do país, 
em edifícios que podiam produzir vários tipos de conserva, de legumes a carne, em espaços 
significativamente maiores, organizados num pátio central e fechados sobre si próprios com 
um muro a limitar o quarteirão onde se implantavam (Cerqueira, 2000). A estrutura, tecnolo-
gia e a organização da indústria até a 1900, era, muitas vezes, rudimentar. Ainda assim, viu 
a sua produção crescer 8% ao ano de 1885 até 1900, exportando a maior parte da mesma 
(Reis, 1993); Hugo Cerqueira (2000) caracteriza o país neste período, afirmando que nesta 
fase “Portugal que despontava lentamente para a ‘sua’ revolução Industrial”.

Neste período, a maior parte dos portugueses vivia no campo ou na periferia das zo-
nas rurais, mas com a chegada da indústria de conservas (tal como aconteceu com outras), 
a população rural começa lentamente a convergir para os centros urbanos, que cresciam 
paralelamente com a indústria (Inquérito industrial de 1881 – Vol.5 p.16 e 17; Reis, 1993). No 
Algarve, Lagos, Portimão, Olhão e VRSA, eram já importantes centro piscatórios, com condi-
ções portuárias significativas em relação ao resto da região (a par com Faro) e existindo, já, 
naquelas localidades, a prática de conserva de peixe frito ou salgado. Estas características 
levaram à instalação de fábricas de conserva nestes locais, ao longo do tempo, e ao cresci-
mento destes centros urbanos, fazendo destes os principais centros conserveiros do Algarve 

(Cavaco, 1976). 
O governo Monárquico reagiu ao surto de crescimento industrial e às necessidades 

comerciais e sociais, promovendo a expansão das infraestruturas viárias do país. O troço 
de linha de caminho de ferro, inaugurado em Portugal 1856, era constituído em 1884 por 
1685km de linha e, até 1900, aumentou para 2356 km, o que permitiu ligar Portugal com o 
resto da Europa, resultando num incentivo à exportação. Em relação às estradas, em 1884 
existiam 9155km, tendo esta extensão atingido os 14230km em 1900, o que ajudou significa-
tivamente as trocas comerciais internas, bem como a reduzir o tempo das deslocações inter-
nas. Mesmo com a modernização e expansão verificada até 1900, a via marítima continuou 
a ser o principal meio de exportação e de deslocação entre vários pontos litorais do país e 
Lisboa (Teixeira, 1992). 

1.3.2 A 1ª Guerra Mundial e o corporativismo do Estado Novo (1900 – 1939)

No início do séc. XX, a indústria de conservas de peixe representava 2.5% do Produ-
to Interno Bruto. Apesar de não ter a capacidade de ser motor económico a nível nacional, 
representava, ainda, um papel importante na economia do país (Reis, 1993). A indústria con-
tinuava a sua fase crescente, cimentando a sua influência nos locais onde se tinha instalado 
e, como consequência, multiplicou o número de operários e de pescadores, dependentes da 
produção e do êxito da indústria. As greves que foram sucedendo, são o espelho da cres-
cente importância da população operária e do espírito operário que se foi criando e que se 
começou a afirmar neste período. Ainda assim, os operários continuavam a fazer parte da 
população mais pobre, ainda que bem remunerados à época, o trabalho não era garantido 
na totalidade do ano, muitas vezes paralisava no inverno, e dependia ainda do volume de 
pescas.  Este foi um período, de transformações estruturais, crescimento e organização in-
dustrial (Reis, 1993; Rodrigues, 1997).

A 1ª Guerra Mundial (1914-1918) é um dos mais importantes acontecimentos deste 
período, para a indústria em estudo. Devido às necessidades alimentares das tropas e de 
algumas populações durante o conflito, o número de fábricas no nosso país multiplicou-se, 
assim como o número de exportações, o que levou ao crescimento das zonas industriais e 
dos próprios núcleos urbanos (Cavaco, 1976). No primeiro ano do conflito, o valor de expor-
tações sofreu uma queda, mas os valores foram crescendo, atingindo números máximos no 
ano de 1918, num período que significou a verdadeira afirmação da indústria em Portugal. 
Em 1917 existiam 180 fábricas em Portugal, com a região algarvia a representar 42.5% do 
número de fábricas e de 54% do número de operários total, contando com 80 fábricas e com 
7872 operários (Rodrigues, 1997).

Entre 1914 a 1925, assiste-se a um período de especulação, com o surgimento de 
fábricas improvisadas e de ocasião, que não seguiam qualquer tipologia ou lógica na sua 
localização, surgindo sem critério, em pequenos espaços nos centros urbanos ou afastadas 
destes, procurando apenas uma oportunidade de negócio, existindo empresas neste perío-
do que não tinham instalações próprias, comprando conservas a outras empresas (Duarte, 
2003). 

Com o fim do conflito, reduziu-se a procura de conservas no mercado internacional 
e surgem então os problemas provocados pela especulação, que levou à produção de con-
servas de pouca qualidade, descredibilizando o nome das conservas portuguesas. Ainda 
assim, a desvalorização do escudo que começa no início do conflito e atinge o seu menor 
valor nos anos 20, permite a continuação da especulação e o surgimento de novas fábricas 
até 1925 (Rodrigues, 1997).  Alguns centros conserveiros, registaram o seu número máximo 
de fábricas neste período, o que trouxe diversos problemas urbanos, como sobrelotação 
de zonas habitacionais, habitação precária e problemas de salubridade, devido à falta de 
regulamentação do sector e ausência de planeamento urbano. O IPCP (1969) indica que em 
1926, existiriam cerca de 400 fábricas em Portugal, número máximo registado. Infelizmente, 
desconhecem-se números concretos para a maioria dos centros conserveiros, de 1917 a 
1930, o que dificulta a perceção da extensão que a indústria atingiu, a nível urbano.

Em 1925, a valorização da moeda e a crise de escassez de peixe (1925-1927) le-
varam ao fim deste período singular na história da indústria conserveira em Portugal (Neto, 
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1999). As fábricas que não tinham fechado no fim do primeiro conflito mundial, encerravam 
agora, muitas com graves prejuízos devido à prosperidade artificial dos anos anteriores.
Exemplo disso são os dados de 1926, ano em que se produziu quase o mesmo que em 1918, 
com menor número de fábricas (IPCP, 1969). 

Devido à conjuntura nacional, em 1926 aocorre um golpe militar, que instaurou uma 
ditadura militar. O período da Primeira República tinha sido marcado por instabilidade po-
lítica, desde 1920, e não resistiu à constante contestação face à situação económica do 
país. Este acontecimento marca o período de transição para a regulamentação industrial, 
que começa a tomar forma com o 1º Congresso Nacional da Pesca e Conservas, de 11 a 
14 de dezembro de 1927, em Setúbal, sendo este centro conserveiro, conjuntamente com o 
de Olhão, os mais dinamizadores do encontro, o que revela a importância de ambos neste 
período (Rodrigues, 1997). No congresso, são apresentadas várias medidas, como a revisão 
dos vários impostos sobre a indústrias, com o objetivo de serem abolidos ou reduzidos; a 
criação de um crédito industrial e que o governo estabelecesse novos tratados comerciais e a 
revisão dos existentes; a limitação do número de fábricas, assim como a criação de um “Con-
selho Consultivo”, para regulamentar e fiscalizar a indústria de conservas; um período de 
defeso, para a pesca e proibição do fabrico de conservas em azeite e molhos, durante esse 
período (Rodrigues, 1997). Estas medidas tinham o objetivo de reverter a grave crise, na qual 
a indústria tinha mergulhado, mas nem todo concordavam com as propostas. Júdice Fialho, 
assim como outros industriais, manifestaram-se contra o período se defeso, pois “defendiam 
que tal medida era muito prejudicial, porque levaria para o desemprego e para a miséria 
muitos operários e suas famílias, já que era um período demasiado longo para as fábricas 
estarem sem laborar” (Serra, 2007). O governo militar reagiu aos apelos dos industriais com 
dois decretos (nº15.489 de 18/05/1928 e nº15.581 de 09/06/1928), que proibiram, primeiro, 
a abertura de novas empresas e que, mais tarde, acumularam a proibição de novas fábricas, 
até que fosse publicada regulamentação para a indústria (Rodrigues, 1997). Iniciando-se a 
regulamentação industrial, exigida pelos próprios industriais.

Nos anos seguintes, a situação agravou-se com a crise económica mundial de 1929, 
que se traduziu no fecho dos mercados Alemão e Francês, para a indústria de conservas 
(Rodrigues, 1997). O resultado da crise industrial que se sentia desde 1925, foi o encerrar de 
fábricas por acumulação de dividas, o que levou à redução da malha industrial e à concentra-
ção económica nas grandes empresas, que adquiriam, por vezes, as fábricas abandonadas 
(Cavaco, 1976; Rodrigues, 1997). “As vilas e cidades do litoral, outrora prósperas, tiveram 
um retrocesso nítido no seu desenvolvimento facto que degradou as condições de vida de 
grande parte da população para níveis inferiores ao limiar da pobreza” (Neto, 1999, p.450 e 
451). Sem condições mínimas de habitação ou alimentação, doenças como a tuberculose 
proliferaram nos bairros sobrelotados, bem como nas construções pobres e improvisadas em 
muitos centros conserveiros (Neto, 1999).   

Em 1931, António de Oliveira Salazar, Ministro das Finanças desde 1928, visitou os 
principais centros conserveiros com o objetivo de diagnosticar os problemas da indústria, 
visitando no Algarve Portimão, Olhão e Vila Real de Santo António. Publicando um relatório 
das suas notas sobre a indústria, apontou a falta de organização do setor, sujeito à flutuação 
dos preços das matérias primas e dos mercados internacionais. Referia que a indústria se 
tinha desenvolvido ao acaso, devido à falta de regulamentação, levando ao surgimento de 
inúmeras fábricas com instalações rudimentares, que aproveitaram o lucro no período da 
crise do escudo. Ainda que a crise da pesca e a concorrência tivessem eliminado inúmeras 
fábricas, existiam ainda muitas outras em situação irregular, deficiente e em má localização. 
Defendia, por isso, a redução do número de fábricas e a concentração em instalações melhor 
equipadas, bem como a qualidade do produto sobre a quantidade, para ser competitivo ao 
nível da exportação (Salazar, 1953). 

Outras soluções apontadas eram a regulação do produto final para exportação, ven-
dido através de um Centro Exportador de Conservas, com preço fixo enquanto no mercado 
interno, a livre concorrência de mercado poderia continuar. No entanto, seria imposta, para 
ambas as situações, a proibição de utilização de peixe de inverno nas conservas nacionais. 
Sugeriu, ainda, a formação de uma união industrial para a negociação e compra dos produ-
tos importados pela indústria. 

Quanto à localização das fábricas existentes, Salazar (1953) era claro, “elas existem 
nos maiores centros piscatórios e só aí: Vila Real de Santo António, Olhão, Portimão, Lagos, 
Setúbal, Peniche, Espinho e Matozinhos”. O peixe era a matéria prima prioritária, existindo 
fábricas que mudavam de localização pela escassez de peixe num local e abriam onde este 
abundava. A maioria das empresas estava dependente de lotas e de empresas de pesca, 
sendo que o Algarve e Peniche eram exceção, pois a maioria das fábricas dispunham de bar-
cos próprios. Algumas possuíam ainda cais privados, para a descarga de peixe. As restantes 
matérias primas necessárias era o sal (nacional), azeite, que obrigatoriamente teriam de 
ser nacionais para Salazar, e carvão e folha-de-flandres (importada). Além da pesca, outras 
indústrias subsidiárias empregavam parte da população nos centros indústrias, como, a lito-
grafia, a “lataria” ou produção de lata vazia, muitas vezes produzida nas fábricas; as fabricas 
de pregos e chaves, reparação de maquinaria e as fábricas de guano, que produziam óleos 
de peixe e adubos, através de restos de peixe (Salazar, 1953). 

No que diz respeito à população operária, era apontado no relatório, a irregularida-
de e extensão prejudicial do volume de trabalho, assim como a sazonalidade da indústria. 
Apontava a situação de Olhão, onde nos meses de verão existia uma população flutuante de 
milhares de pessoas, que eram atraídas pela certeza de trabalho. E o caso de Peniche, em 
que a maioria dos trabalhadores eram algarvios, o que levou a construção de bairros para 
estes operários, ainda que no mesmo local se verificasse habitações precárias, em bairros 
construídos em madeira. Referia, ainda, que aos trabalhadores a indústria não oferece qual-
quer tipo de equipamento de apoio, como balneários, cantinas, escolas, bairros operários 
ou outras formas de assistência dentro ou fora da fábrica. Com a exceção de duas creches,  
uma em Vila real e outra em Peniche, aponta, ainda, que a nível urbano, o centro conserveiro 
tem de conseguir atingir níveis mínimos de salubridade, sugerindo o auxílio do Estado aos 
municípios para a criação de planos e projetos para a solução do problema, apontando os 
casos de Setúbal, Peniche e Olhão, onde os esgotos eram deficientes ou inexistentes como 
os locais mais preocupantes (Salazar, 1953).

Através das propostas de Salazar para a indústrias e para os problemas sociais dos 
seus operários, podemos desde logo associar estas às políticas que o Estado Novo iria pro-
mover, com destaque para a ideia reguladora e corporativista que propõe para a indústria e 
para a necessidade de esta fazer mais pelos seus operários, como sugerido na construção 
de bairros operários, e de outros equipamentos de assistência social.

Em 1932, já com Salazar como chefe do governo, surge o Decreto-lei nº 21.623, de 
27/08/1932, relativo ao condicionamento da indústria de conservas, que proibia a instalação 
de novas fábricas, constituição de novas empresas, arrendamento de fábricas ou qualquer 
transferência do exercício de produção, a transformação em sociedades anónimas, a “alie-
nação total ou parcial dos bens imóveis e maquinismos das empresas ou quaisquer outras 
modificações” e a reabertura ou funcionamento de empresas que tenham encerrado por mais 
de dois anos (Rodrigues, 1997). Por sua vez, o Decreto-Lei nº21.622 criava o Consórcio 
Português de Conservas de Peixe (CPCP), ao qual cabia fiscalizar e controlar a qualidade 
de produção, publicitar a indústria nos mercados internacionais, criar uma marca nacional 
para a qual todos as fábricas têm que contribuir com 5% da sua produção, mediar a relação 
entre industriais e instituições bancárias e, por fim, garantir assistência aos operários, princi-
palmente nos meses de defeso. Estava, desde logo, prevista a criação de bairros operários, 
escolas, cantinas, e serviços de saúde, patrocinados por um fundo social desta entidade. 
A representação física deste organismo fazia-se pelas suas delegações nos vários centros 
conserveiros: Matosinhos, Aveiro, Peniche, Lisboa, Setúbal, Lagos, Portimão, Olhão e VRSA 
(Rodrigues, 1997). 

Em 1935, já sob tutela do Estado Novo, a indústria conserveira sofre uma reorga-
nização, que seria temporária, com a criação da União dos Industriais e Exportadores de 
Conservas de Peixe, que substitui o Consórcio e, ao mesmo tempo, são criados os Grémios 
dos Industriais de Conservas de Peixe do Norte, Centro e Sul, com sede em Olhão. No ano 
seguinte, o Instituto Português de Conservas de Peixe, vem substituir o anterior órgão e os 
Grémios sofrem uma reorganização, distribruindo-se agora da seguinte forma: Grémio do 
Norte (Matosinhos), Centro (Lisboa), Setúbal, Sotavento do Algarve (Olhão) e Barlavento 
do Algarve (Portimão). Estas alterações, sob a alçada dos Decreto-Lei nº 26.775, 26.776 
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e 26.777 de 10/07/1936, garantiram mais poderes ao Ministro do Comércio e Indústria, do 
qual dependiam todas as alterações ao setor, bem como a abertura de fábricas ou qualquer 
alteração ao equipamento, como acontecia com o C.P.C.P. O IPCP tinha poder para encerrar 
fábricas que não cumprissem com os parâmetros exigidos, formalizar contratos coletivos de 
trabalho e acumulava as funções de fiscalização, propaganda e assistência dos industriais e 
operários, tal como o CPCP, cessando a venda sob marca nacional por protesto dos indus-
triais (Rodrigues, 1997).

 Este período de ajuste e regulamentação da indústria de conservas, através do con-
dicionamento industrial e do corporativismo dos grémios, permitiu controlar o número de 
fábricas de conservas, permitindo assim a sobrevivência do parque industrial existente, le-
vando à estabilização do número de fábricas nos anos seguintes. Outro dado importante é a 
afirmação do centro conserveiro de Matosinhos, em relação a Setúbal e ao Algarve, a falta 
de peixe sentida nestes centros levou à transferência de várias fábricas para o norte do país, 
onde o peixe abundava. Em 1938, Matosinhos tinha o centro com maior produção, apesar de 
ser o terceiro em número de fábricas, com 26, atrás de Setúbal, com 48, e Olhão com 26. Até 
aqui, Setúbal tinha assegurado sempre a dianteira da indústria seguido de perto pela região 
do Algarve, sendo este um ponto de mudança das dinâmicas a nível nacional, que se iria 
manter com larga vantagem para o norte do país (Barbosa, 1941; Rodrigues, 1997). 

Cerqueira (2000) define a tipologia mais comum deste período, como uma transição 
do modelo agrícola para um modelo próprio. Ao edifício principal da fábrica agregavam-se 
outros, conforme a necessidade, num quarteirão fechado sobre si, criando em alguns casos 
fábricas com grande expressão urbana.  As que se inseriam nas zonas urbanas destaca-
vam-se pela sua tipologia de fachadas, numa tentativa de harmonização com o conjunto 
construído, mas muitas implantaram-se em zonas de baldio, afastadas das zonas urbanas, 
“tendo sido absorvidas, aos poucos, pela expansão do tecido urbano destes centros portuá-
rios” (Cerqueira, 2000, p.41).

1.3.3 A 2º Guerra Mundial e o declínio da indústria conserveira (1939 – 1950)

Em 1939, com o início da 2º Guerra Mundial, foi garantido novamente um período de 
lucro para a indústria de conservas. A posição neutra assumida pelo Estado Novo, durante o 
conflito, permitiu a paz no nosso território, mas essa posição tornou difícil a comercialização 
de produtos. Os países que participaram do conflito criaram um embargo, com prejuízo para 
a importação de folha-de-flandres carvão e outros combustíveis para Portugal. A falta desta 
matéria prima levou à redução e até a paralisação da indústria, no caso de Olhão, levando ao 
encerramento de fábricas. A solução encontrada foi a mediação do Estado, através do IPCP, 
que negociava a compra das matérias primas necessárias e as distribuía por capacidade de 
produção pelos vários centros. A falta de rotas seguras, por mar e por terra, levou também o 
IPCP à negociação do produto nacional, junto dos países em conflito. Os acordos com Ingla-
terra e Alemanha, pela compra de folha-de-flandres com a condição de venda de conservas, 
que estes países precisavam para alimentação das tropas, iriam, finalmente, regularizar a 
produção e as vendas da indústria de conservas até ao final do conflito (Rodrigues, 1997).

Estes problemas não impediram, novamente, o oportunismo em torno do dinheiro 
“fácil” da venda de conservas, apesar de as políticas de regulação e condicionamento da 
indústria impedirem a abertura de novas fábricas, como tinha acontecido no primeiro conflito. 
No entanto, a venda especulativa de alvarás, de fábricas obsoletas, entre 1938 e 1943, foi 
uma realidade, muitas vezes para a transferência para centros conserveiros onde abundava 
o peixe (Cavaco, 1976). 

Os primeiros anos de conflito, até 1943, coincidiram com maus anos para a pesca na 
região do Algarve, o que agravou, ainda mais, a situação na região já prejudicada com a falta 
de matéria prima e a subida dos preços de variados produtos, devido ao conflito mundial. As 
classes mais pobres, nas quais estavam incluídos operários e pescadores, sendo estes os 
mais prejudicados, apesar de terem um grande volume de trabalho na maioria deste período, 
o aumento do preço dos produtos básicos de alimentação, contrabalançavam o seu desafo-
go financeiro, agravado nos períodos de falta de matérias primas (Rodrigues, 1997). 

A 2º Guerra Mundial foi uma oportunidade fugaz de negócio para a indústria. Apesar 
das várias dificuldades durante o conflito, os lucros foram muitos para a maioria dos indus-
triais. Em contraste, as populações mais pobres sofreram com a oscilação dos preços e 
foram atraídos para os núcleos conserveiros para trabalhar na indústria, sujeitando-se a con-
dições de habitação precárias, agravando os problemas urbanos destes núcleos urbanos. 
Os anos seguintes, foram igualmente difíceis, com o fim do conflito a reduzir a procura de 
conservas.As indústrias portuguesas tinham, agora, a concorrência dos países que tinham 
participado no conflito, assim como das conservas do Norte de África, que se afirmaram nos 
anos 40, pelo volume de produção e custo baixo. Além desta conjuntura, já por si difícil para 
a indústria, no Algarve mantinha-se a dificuldade em regularizar as capturas de sardinha para 
o fabrico de conservas, com destaque para os anos 1948, 1949 e 1952, no que diz respeito a 
escassez de peixe (Cavaco, 1997), o que levou parte da população algarvia a emigrar (Neto, 
1999). 

Pelo Decreto-Lei nº 33:921, de 5 de setembro de 1944, todos os municípios ficaram 
obrigados a realizar plantas topográficas e um plano geral de urbanização, com o objetivo 
de melhorar as condições de vida da população, promovendo assim organização urbana 
através dos instrumentos de projeto e planeamento. A Direção-Geral dos Serviços de Urba-
nização (DGSU), criada no mesmo ano como parte pertencente ao Ministério das Obras Pu-
blicas e Comunicações, tinha a função de promover, orientar e aprovar, os planos urbanos. 
Era ainda responsável pela aprovação das comparticipações financeiras estatais, estudo de 
projetos e fiscalização (Diniz, 2015). Os primeiros estudos que se realizaram ficaram conhe-
cidos como Anteplanos, que após aprovação, serviram de base para os primeiros Planos 
Gerais de Urbanização. Estes documentos, que tiveram por base levantamentos e inquéritos 
ao Estado urbano, habitacional e industrial, são importantes instrumentos para a análise de 
qualquer centro urbano neste período, permitindo uma melhor compreensão da relação, que 
a indústria mantinha em cada caso, com o conjunto urbano onde estava inserida.

No Algarve, estes foram os primeiros estudos urbanos, em grande escala. Tal deveu-
-se, provavelmente, à reduzida dimensão das zonas urbanas e concentração de população 
na maioria das localidades, não existindo por isso problemas urbanos graves na maioria das 
cidades e vilas. Faro, Loulé, Silves e Tavira, eram os concelhos com maior população e assim 
como os centros conserveiros, apresentavam-se como exceções. Ainda em alguns destes 
centros urbanos, a população só tenha atingido números expressivos a partir dos anos 30 
e 40, outros como o caso de Lagos e VRSA, mantiveram sempre uma população pouco 
expressiva, comparativamente aos maiores concelhos do Algarve.  

As fábricas que são construídas de raiz, ou remodeladas neste período, caracterizam-
-se pela sua modernidade, na organização funcional, considerando os vários pogramas pro-
dutivos e sociais (balneários, cresce, refeitório, etc.), na sua implantação e arranjo estético, 
pensadas por arquitetos; em contraste com as primeiras fábricas de programa exclusivamen-
te produtivo e de organização simples ou inexistente. Estas fábricas surgem maioritariamen-
te no norte do país, onde cresciam os centros conserveiros, como Matosinhos, em contraste 
com os do sul. Ainda assim, existe um exemplo identificavel a Sul, a remodelação da fábrica 
Algarve Exportador em Lagos, pelo Arquiteto António Varela (Cerqueira, 2000).

A partir da segunda metade do séc. XX, inicia-se o declínio da indústria de conservas 
no Algarve, substituída pelo turismo, que se afirmava como motor económico na região, num 
processo que se prolongou até ao final do século e, de formas diferentes, em cada centro 
conserveiro. 
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Na segunda metade do século XIX, Portugal inicia um longo processo de industria-
lização, cujo o consequente crescimento urbano e populacional provocou um conjunto de 
problemas nas cidades e nos pequenos núcleos urbanos, problemas para os quais estes não 
estavam preparados. Uma das causas do crescimento exacerbado foi o êxodo rural. A insta-
lação de fábricas nos núcleos urbanos levou à movimentação e crescimento da população 
para e dentro desses (75% de 1864 a 1900). Perante tais alterações, a habitação começou 
a escassear, principalmente para as classes sociais mais pobres, devido ao reduzido salário 
que o trabalho operário concedia, sendo que “(…) cerca de quatro quintos do seu salário 
em alimentação” (Teixeira, 1992, p.67), deixando apenas uma pequena parte para restantes 
gastos, incluindo a renda de uma casa (Teixeira, 1992). Este panorama, criado pela industria-
lização, levaria ao surgimento de novas tipologias de habitação precária, com rendas baixas 
e, na maioria dos casos, de iniciativa privada.

Lisboa e Porto, sendo, já na altura, os principais centros urbanos, foram os primeiros a 
experienciar estes problemas e, por conseguinte, os primeiros a estudar potenciais soluções. 
Paralelamente, Setúbal - núcleo conserveiro, de menor dimensão urbana -, irá também sentir 
o impacto da industrialização das atividades piscatórias, permitindo estabelecer um ponto 
de comparação face aos casos de estudo no Algarve, sobre os quais este trabalho incide 
(Teixeira, 1992; Guimarães, 1994).

2.1 Industrialização (1850 a 1900)

No século XIX, como consequência do êxodo rural, Lisboa e Porto registaram um au-
mento de “perto de um terço da população” (Teixeira, 1992, p.65), devido às novas indústrias 
que nestas cidades se instalaram.  Devido ao crescimento populacional urbano, a ocupação 
das habitações de baixo custo foi praticamente imediata, o que rapidamente conduziu à 
sobreocupação das habitações existentes e à ocupação de espaços livres na malha urbana 
(quintais e pátios) por construções precárias, tornando-se estas as soluções mais comuns 
neste período. Lisboa e Porto sentiram uma ocupação mais gradual ao longo do século, com 
maior dimensão a partir da segunda metade, ao contrário de Setúbal, vila piscatória, que 
sofreu um crescimento mais acentuado e repentino a partir de 1880, com o surgimento de 
várias fábricas da indústria conserveira (Teixeira, 1992; Guimarães, 1994).

No Porto, a sobreocupação de edifícios antigos fez-se sentir no início do século XX, 
mas devido à crescente procura de habitação por parte das classes mais pobres, a partir de 
1850, surgem as “ilhas”. Esta nova tipologia consistia em casas de piso térreo, em fila e de 
pequenas dimensões (c. 16m2), construídas nos quintais de “antigas habitações burguesas” 
(Teixeira, 1992, p.67). O acesso era feito pela rua principal, através de uma passagem ou 
corredor estreito, que dava acesso ao interior do quintal ou quarteirão. As soluções sanitárias 
eram partilhadas por todas as construções e a inexistência de abastecimento de água era 
comum nestas casas (Teixeira, 1992). Esta solução construtiva teve maior expressão junto 
às zonas industriais, mas era igualmente utilizada por toda a população mais desfavorecida, 
e não apenas pelo operariado. Prova dessa realidade será a representatividade desta tipo-
logia, que englobava “65,5% do volume total de construções no Porto entre 1864 e 1900” 
(Teixeira, 1992, p.68). 

Em Lisboa, a ocupação de edifícios antigos foi, também, uma realidade no início do 
século, principalmente nos bairros populares da cidade junto as zonas industriais. Na se-
gunda metade do século XIX, os “pátios” tornam-se na principal solução habitacional para 
as classes mais pobres. Estes constituíam-se como espaços regulares, situados no interior 
de quarteirões, com casas de pequenas dimensões construídas viradas para um espaço 
vazio, partilhado pelas várias casas, em alguns casos relativamente espaçoso, enquanto que 
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noutros apresentava-se estreito (Teixeira, 1992). Ao contrário do Porto, na capital surgem 
outras duas soluções devido à melhoria económica das classes baixas, através do aumento 
dos salários. As “vilas”, com origem na estrutura dos “pátios”, começam a construir-se em 
1870. Consistiam em grupos de casas construídas em redor de uma rua privada ou outro 
espaço comum e representavam uma melhoria na qualidade habitacional das populações 
mais pobres. Estas eram construções mais integradas na cidade, com carácter mais urbano, 
evoluindo para pequenos bairros. Em 1880, os edifícios de habitação coletiva tornam-se tam-
bém uma solução para as classes mais pobres e para a classe média-baixa, surgindo junto 
das zonas industriais ou em novas zonas de expansão da cidade (Teixeira, 1992).

No que respeita a iniciativas por parte dos industriais ou filantrópicas, em Lisboa são 
construídas cerca de 200 habitações, e no Porto cerca de 120, num período compreendido 
entre 1890 e 1900 (Teixeira, 1992). As “colónias operárias”, como eram conhecidas no Porto, 
proporcionavam melhores condições habitacionais comparativamente às “ilhas”, mas estas 
construções tinham como objetivo premiar os melhores trabalhadores, mais do que melhorar 
a vida da classe operária. Estas construções, muitas vezes, tinham rendas que iam para 
além das possibilidades do trabalhador comum, sendo ocupadas por famílias com mais pos-
ses (Teixeira, 1992, p.72).

As grandes cidades não foram as únicas que tiveram que procurar soluções para a in-
dustrialização. Em Setúbal, vila piscatória, a evolução urbana andou a par com as indústrias 
do mar. A sua população quase duplicou, de 1890 a 1911, chegando aos 30.000 habitantes, 
devido à forte atividade piscatória e às fábricas de conservas, que só elas empregavam mais 
de 5.500 trabalhadores. Este crescimento urbano súbito levou à sobreocupação dos “bairros 
tradicionais”, tendo como resultado ruas mais estreitas, a utilização de sótãos e caves como 
habitação, tornando estes conjuntos insalubres (Guimarães, 1994). Outra solução para a 
população operária recaría sobre as habitações que, muitas vezes, eram para o mestre da 
fábrica ou outros trabalhadores, que auferiam melhores salários, ou os bairros construídos 
pelos industriais, como é o exemplo do Bairro Baptista. Construído no final do seculo XIX, 
fora do centro urbano, tinha o objetivo de alojar os trabalhadores da indústria de conserveira, 
mas devido ao preço das rendas, posteriormente, deixou de ser acessível as classes mais 
pobres (Guimarães, 1994).  

Assim como em Setúbal, é assinalável o crescimento urbano a partir de 1890 nos cen-
tros conserveiros do Algarve. O processo de industrialização nos centros algarvios foi mais 
lento, adiando assim os problemas urbanos verificados em outras cidades industrializadas. 
Ainda assim, é possível fazer uma comparação de Setúbal com Portimão e Olhão, onde tam-
bém se verificou a sobrelotação dos fogos existentes e onde existiram bairros de iniciativa 
industrial, mas apenas no século XX.    

Neste período inicial da industrialização, a sobreocupação das habitações existen-
tes foi a consequência comum do aumento da população urbana. As “ilhas” tiveram maior 
impacto no Porto, sendo construídas em maior número por comparação com os “pátios” em 
Lisboa, tendo em conta que a população na cidade mais a norte era metade da de Lisboa 
e ainda assim tinham uma percentagem maior dessa população a habitar nestas tipologias 
(Teixeira, 1992). O facto de não terem surgido outras soluções habitacionais para a classe 
mais pobre deveu-se sobretudo por duas razões: seria a classe média-baixa a principal pro-
motora destas construções, que por vezes até nos seus próprios quintais construía, que tinha 
um capital reduzido impedindo outro tipo de construção; e a razão mais relevante é o facto 
de mesmo que tivessem surgido outras formas de habitação como os blocos de habitação e 
outros as rendas seriam mais elevadas o que não estava ao alcance da classe trabalhadora 
(Teixeira, 1992).

2.2 Consolidação e expansão da Indústria (1900 a 1930)

No início do século XX, a classe trabalhadora de Lisboa vivia, na sua maioria, em 
prédios de habitação coletiva e apartamentos. Estas novas formas de habitação tinham sig-
nificado uma melhoria nas condições de vida e assumiam um carácter mais urbano que os 
“pátios”. Em contraste, no Porto, as “ilhas” continuavam a ser a opção mais comum. Esta 
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diferença na evolução das tipologias construídas nas diferentes cidades deveu-se sobretudo 
ao desenvolvimento económico de cada uma delas (Teixeira, 1992).

Em 1910, no mesmo ano que se estabeleceu a 1º República, a Câmara Municipal do 
Porto tem a iniciativa da construção de quatro bairros para as classes trabalhadoras, sendo 
estes os primeiros bairros municipais em Portugal. Os bairros eram compostos por quatro 
conjuntos de habitações agrupadas, de um ou dois pisos, cada habitação com o seu jardim 
privado. Foram construídas no total 312 casas, um número relativamente reduzido, compa-
rando com o número de habitações nas “ilhas” que chegavam às 12 000 em 1909 e “os mi-
lhares de casas sobreocupadas por toda a cidade” do Porto (Teixeira, 1992 p.76). Em Lisboa, 
o município não teve qualquer tipo de iniciativa para a construção de habitações camararias, 
e as habitações das classes operárias distribuíam-se pelos “pátios”, em pequenos prédios de 
habitação e por barracas, que começavam a surgir (Teixeira, 1992).

Por iniciativa estatal, em 1918, um decreto de lei vem permitir melhores condições 
para o financiamento para a construção de habitação das classes mais pobres e definia uma 
renda controlada para que fosse realmente acessível. Estes bairros eram compostos por 
habitação unifamiliar e por blocos de habitação, revertendo a política do século XIX de cons-
trução de zonas de habitação na periferia e integrando esta população na vida da cidade. 
Foram edificados dois bairros em Lisboa (733 fogos) e um no Porto (100 fogos), construídos 
pelo Ministério do Trabalho (Teixeira, 1992). Esta foi a primeira iniciativa, por parte do Es-
tado, que promoveu a construção de habitações económicas, incentivando a construção de 
iniciativa privada e, ao contrário das iniciativas que lhe iriam suceder, não tinha um critério 
de atribuição, sendo que este se destinava a toda a população com baixos rendimentos 
(Agarez, 2020).

Em Setúbal, no início do século XX, relatava-se a perda de qualidade dos espaços 
públicos da cidade. Tal situação devia-se a sobrepopulação urbana e às fábricas espalhadas 
pela cidade, que a tornavam insalubre. A população mais pobre vivia em fracas condições de 
habitabilidade, em habitações sobrelotadas e/ou em barracas construídas em pátios/quintais 
interiores, um pouco à imagem do que acontecia em Lisboa, ou na periferia da cidade (Gui-
marães, 1994). 

A necessidade de novas habitações, levou à construção de mais fogos e à ampliação 
dos existentes, por norma com o acrescento de um novo piso. Este crescimento, em altura, 
contribuiu ao agravamento dos problemas de salubridade existentes. O surgimento de novas 
edificações deu-se principalmente a partir do primeiro conflito mundial, que coincidiu com “um 
aumento extraordinário do número de fábricas” (Guimarães, 1994, p.532), que se instalaram 
sem critério, agravando os problemas urbanos da cidade. A euforia conserveira levou a um 
novo aumento da população e à especulação imobiliária, que se traduziu na construção de 
novos bairros, na periferia, aos quais se agregavam a construções de barracas em alvenaria 
ou madeira. O volume de novas construções, alterações ou acrescentos nas habitações, que 
se verificou no pós-guerra, traduz o investimento dos lucros que existiram nesse período, 
ainda que persistisse o problema habitacional da classe mais baixa (Guimarães, 1994).

O surgimento especulativo de novas fábricas verificou-se também nos centros con-
serveiros do Algarve, conduzindo ao aumento da população  urbana, principalmente a partir 
dos anos 20. A multiplicação de fábricas e consequente aumento de operários, neste perío-
do, terá levado aos primeiros bairros abarracados e a iniciativas de habitação por parte dos 
industriais conserveiros – ex.: Bairro Lucas & Ventura em Olhão, inaugurado em 1925, no 
pico da expeculação económica – e mais tarde às primeiras iniciativas publicas de habitação, 
construídas no Algarve. Ainda que exista um paralelo entre o centro conserveiro de Setúbal 
e os casos de estudo, no Algarve, só a partir da 1ª Guerra Mundial é que se registam pro-
blemas de insalubridade e falta de habitação, algo que se verificava desde o início do século 
em Setúbal. Não foram apenas os centros conserveiros que prosperaram neste período; o 
aumento de exportações e investimento estrangeiro levou ao crescimento da população por-
tuguesa, no período de 1920 a 1930. A população do Porto aumentou em 27 500 habitantes, 
e a de Lisboa, em 107 300 habitantes.

2.3 O Estado Novo e o corporativismo (1930 a 1950)

A indústria tem um enorme abrandamento depois de 1925, devido à crise económica 
internacional. A população que tinha, até então, invadido as cidades para trabalhar nas fá-
bricas, tinha agora dificuldades em encontrar emprego, principalmente nas indústrias mais 
exportadoras, como era o caso da cortiça e da indústria de conservas. Ainda que esta fosse 
a realidade, a população urbana em Portugal continuou a aumentar agravando os problemas 
de sobrepopulação já existentes, e consequentemente, os de falta de habitação condigna. 
O regime transitório de 1926 a 1933 pouco iria conseguir solucionar e apenas com o Estado 
Novo, surge um programa que procurava uma solução alargada a todo o território nacional. 

O Estado Novo assume-se como “urbanizador e promotor habitacional”, criando o 
Programa das Casas Económicas (Decreto-Lei nº23 052, de 23 de setembro de 1933), que 
promovia a ideia da casa própria e independente. Os bairros eram construídos nas zonas 
periféricas, num prolongamento das zonas urbanas existentes, inspirando-se nas cidades-
-jardim e no arquétipo da Casa Portuguesa. Estes bairros procuravam manter a ideia de 
ruralidade, não só pela sua localização e dimensão, mas também pelos jardins e quintais 
de cada moradia, lembrando por vezes pequenas aldeias rurais (Pereira, Queirós, Silva & 
Lemos, 2018).

O novo regime assumidamente corporativista utilizaria as diversas organizações que 
tinha criado, grémios, sindicatos e casas do povo, para promover a construção de habitações 
para determinados grupos operários (Pereira, Queirós, Silva & Lemos, 2018). 

No que respeita à atribuição das habitações, o processo era feito segundo critérios 
restritos, destinando-se a famílias e grupos sociais específicos, que estivessem inseridos 
no sistema corporativo, funcionários do Estado ou aqueles que estivessem moral e politica-
mente salvos de qualquer suspeita. Por estas razões, aqueles que tinham menos recursos 
financeiros ou tivessem um trabalho precário, estavam afastados do programa, que se desti-
nava apenas para aqueles que pudessem pagar as rendas (Pereira, Queirós, Silva & Lemos, 
2018). 

 A primeira fase do programa (1933-1938) caracteriza-se pela total centralização do 
processo no Ministério das Obras Publicas e das Comunicações, chefiado por Duarte Pache-
co. O MOPC, através da Direção-Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais (DGEMN), 
era responsável pela aprovação e orçamentação dos projetos, promoção do programa pu-
blico de habitação, escolha dos terrenos a construir e urbanizar e da fiscalização de todo o 
processo. Devido à centralização dos processos, é difícil definir com certeza a autoria dos 
projetos urbanos e arquitetónicos, mas, nesta primeira fase, foi utilizado um projeto tipo para 
as habitações do Arquiteto Raul Lino. Nesta fase, apenas as habitações de “classe A” seriam 
construídas. Por sua vez, as de “classe B”, para famílias com mais poder económico, seriam 
apenas aplicadas na fase seguinte do programa (Pereira, Queirós, Silva & Lemos, 2018).

Um dos primeiros bairros a ser edificado ao abrigo deste programa foi construído em 
Portimão, tendo sido comparticipado pelo C.P.C.P., sendo por isso exemplo da promoção 
de habitação em conjunto com os diversos órgãos corporativistas. O Bairro Operário ficaria 
terminado em 1934 e, no ano seguinte, seria concluído em Olhão um outro, também com 
o apoio do C.P.C.P. Além do Algarve ser local de experimentação deste novo programa, os 
bairros promovidos pela indústria conserveira seriam pioneiros na região, tendo sido inicia-
dos depois o estudo de mais dois, em Setúbal e Matosinhos (I.P.C.P., 1938; Agarez, 2020 ).     

Em 1938, com o Programa de Casas Desmontáveis (Decreto Lei nº 28 912, de 12 de 
agosto), inicia-se a segunda fase, que é compreendida de 1938 até 1956. O novo programa 
tinha como objetivo realojar as populações muito desfavorecidas que viviam nos “bairros de 
lata” da capital (Pereira, Queirós, Silva & Lemos, 2018). As habitações construídas no âmbito 
deste programa seriam de cariz temporário, e funcionavam por arrendamento, não tendo por 
isso, assente a ideia de propriedade e morada definitiva das famílias, ao contrário das “Casas 
Económicas”. Além de Lisboa, foram construídas, ainda, no Porto e em Coimbra, habitações 
através do mesmo programa (Decreto Lei nº 33 278, de 24 de novembro de 1943). 

Em 1945, surge o programa de “Casas Para Famílias Pobres” (Decreto Lei nº 34 486, 
de 6 de abril). Este seria o mais abrangente programa de habitação que, até então, procurava 
alojar em bairros de maior dimensão, famílias que não tinham acesso as Casas Económicas. 
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Este programa veio, de certa forma, substituir o das “Casas Desmontáveis”, alojando popula-
ções que viviam em “bairros de lata” ou noutras condições de habitação precária e desaloja-
dos. Foi comum, ao longo do tempo, existirem zonas onde Bairros Económicos, Casas Para 
Famílias Pobres e Bairros Camarários, eram construídos, mas sempre com uma distinção 
entre classes por zonas, diferenciados também pelo tipo de habitações construídas, Classe 
A e B, que se evidenciavam pelo preço das rendas e pelo espaço habitável (Pereira, Queirós, 
Silva & Lemos, 2018).

A dimensão do programa é demonstrada pela intenção de construir 5000 casas em 
cinco anos, objetivando ainda que este programa fosse aplicado, também, fora dos principais 
centros urbanos do país. As primeiras construções seriam concluídas em Santo António das 
Areias (Marvão), em 1946, seguindo-se várias iniciativas espalhadas pelo país com destaque 
para o Algarve. Em Portimão, Olhão, Lagos e Vila Real de Santo António, no ano de 1946 
é iniciada a construção de bairros ao abrigo deste programa, reforçando assim o Algarve 
como uma região onde se reuniam as condições para a aplicação das iniciativas do Estado 
Novo, muitas vezes utilizados para a experimentação do próprio programa (Tavares & Duar-
te, 2018). 

Estes bairros teriam características diferentes, nomeadamente em termos da sua lo-
calização e dimensão, com destaque para os bairros de Portimão, onde se construíram cerca 
de 130 fogos junto a uma zona de industrial, e  Olhão, onde foram edificados 300 fogos, 
numa tentativa de resolver, não só o problema de falta de habitação digna, mas também 
os problemas de salubridade do centro urbano da cidade – em ambos os casos as novas 
construções estavam junto a bairros de iniciativas anteriores e foram projetados com equipa-
mentos públicos de apoio às habitações.   

 Na sequência do programa de “Casas Para Famílias Pobres” surge, em 1946, o diplo-
ma (Decreto Lei nº 35732), que permitiria a Junta Central de Casas dos Pescadores (JCCP) 
contrair empréstimos para a promoção de habitação apoiada. A partir de 1950, a JCCP ga-
nha maior autonomia, podendo construir por si, ou em conjunto com o Estado, casas para os 
sócios das Casas dos Pescadores (Decreto Lei nª 37750, de 1950), garantindo as mesmas 
condições de conceção das habitações e as mesmas vantagens fiscais do programa de “Ca-
sas Para Famílias Pobres”. Associados a estes bairros estavam alguns equipamentos como 
“escolas ou postos de ensino para instrução profissional, dispensários, lactários, creches e 
asilos para velhos e crianças, entre outros equipamentos de apoio cultural e recreativo” (Ta-
vares & Duarte, 2018, p. 218), que eram construídos de acordo com as necessidades locais 
e a disponibilidade económica.

A primeira fase de promoção habitacional da JCCP, com início em 1946, construiu 
bairros na Póvoa de Varzim, Matosinhos, Espinho, Caparica, Sesimbra, Setúbal, Portimão, 
Ferragudo, Olhão e Fuzeta.  Destes dez bairros, quatros foram construídos no Algarve, con-
firmando a tendência dos programas anteriores, que a região reunia as características ne-
cessárias para a aplicação experimental (estando muitas vezes na dianteira da aplicação das 
iniciativas) destes programas, por ali existirem não só as condições urbanas de cidades em 
expansão, mas também das populações alvo dos programas de apoio á habitação.  

A terceira fase do programa de “Casas Económicas” têm o seu enquadramento de 
1956 a 1974 e, por isso, já está fora do espaço temporal em estudo (Pereira, Queirós, Silva 
& Lemos, 2018). 

Ao abrigo do Programa de Casas Económicas foram construídas mais de 15 mil ha-
bitações, em cerca de 73 bairros, de dimensões variáveis entre as dezenas e centenas de 
habitações. O programa defendeu uma ideia clara de habitação própria e rural, rejeitando a 
habitação coletiva, pelo menos até 1950. Foi utilizado como forma de expansão urbana e 
como solução para a sobrelotação dos centros urbanos, bem como contenção de problemas 
sociais daí provenientes (Tavares & Duarte, 2018). 

O programa das “Casas de Renda Económica” (Lei nº 2007, 1945), que surge em 
1944, foi também ele importante, abrindo novas possibilidade de habitação pública, e tendo 
como população alvo a classe média. Este tinha muitos aspetos idênticos ao programa de 
casas económicas, mas estas habitações seriam, apenas, para aluguer, com uma renda 
acessível e poderiam ter até rés-do-chão e mais três pisos (em casos excecionais previa-se 
a construção de blocos de habitação). Apesar de se exigirem condições mínimas de salu-

bridade, acessos independentes a cada habitação e controlo na atribuição dos fogos, este 
programa contradizia as ideias do Estado Novo nos programas anteriores, sendo visto, ainda 
assim, como necessário para um controlo do problema de falta de habitação existente. Com 
a aprovação deste programa termina, em definitivo, o programa de casas desmontáveis, 
que tinham um maior custo de manutenção e, desta forma, para populações desalojadas, 
os programas existentes cobriam todas as classes sociais, desde os mais pobres (com os 
bairros de “Casas para Famílias Pobres”) até à classe media (com os bairros de “Casas 
Económicas” e os de “Casas de Renda Económica”) (Tavares & Duarte, 2018). Segundo a 
discussão sobre o tema na Assembleia Nacional, este programa deveria ser considerado de 
forma diferente nos grandes núcleos urbanos, onde seria possível admitir a concretização de 
blocos de habitação coletiva em casos específicos, e as pequenas cidades, onde a solução 
seria através de moradias independentes, seguindo a filosofia do programa de casas econo-
micas. O primeiro local onde se aplicou o programa foi em Alvalade, que teve início em 1946 
e foi concluído em 1950, tendo-se seguido Famalicão (1950), Matosinhos e Évora (1951) e 
Guimarães (1952). Apesar das diretrizes de construir habitação coletiva apenas nos grandes 
centros urbanos os primeiros projetos citados foram todos de habitação coletiva, tendo em 
comum o projeto tipo do arquiteto Miguel Jacobetty (Tavares & Duarte, 2018). 

Este diploma que promovia o arrendamento teve implementação em três dos casos 
de estudo, segundo a base de dados “Mapa de Habitação”: Lagos em 1955, Portimão 1964 
e em Vila Real de Santo António com a construção de dois bairros, um em 1964 e outro em 
1968, todos fora do intervalo temporal em estudo.

2.4 Da Industrialização às Políticas de habitação (Resumo)

O processo de industrialização que começou, em Portugal, no século XIX, levou ao 
início de um processo de transformação dos centros urbanos do país. O acentuado êxodo 
rural, levou à rápida escassez de habitação acessível à classe operária, que não teve outra 
hipótese se não habitar em locais adaptados, sem as mínimas condições de salubridade. A 
iniciativa privada fez proliferar “pátios” e “ilhas”, em Lisboa e no Porto, respetivamente sur-
gindo habitação patrocinada por industriais para os seus trabalhadores. Estava, assim, dado 
mote para o problema urbano e social que foi a falta de habitação condigna para a classe 
trabalhadora.

No início do século XX, já com indústrias instaladas fora dos grandes centros urbanos 
e a multiplicar os seus números, assistimos ao replicar do mesmo problema fora de Lisboa 
e Porto. 

Surge então a primeira iniciativa estatal para a promoção de habitação acessível, em 
1918. Ainda que não se conheça a total extensão do seu impacto, a sua aplicação eviden-
ciou-se principalmente em Lisboa e no Porto e, com efeitos diminutos.

  Após a 1ª Guerra Mundial e devido à crise económica, surge a ditadura militar que 
daria lugar ao Estado Novo. Devido aos ganhos da guerra, proliferaram fábricas de alguns 
setores industriais, que agora enfrentavam grandes dificuldades, levando muitos trabalhado-
res ao desemprego. A crise económica e a falta de emprego agravaram a situação de falta de 
habitação para as classes mais pobres, não só em Lisboa e Porto, como anteriormente, mas 
agora por todos os centros urbanos que, de uma forma mais ou menos acentuada, tinham 
passado por um processo de industrialização.

O programa de Casas Económicas de 1933, que poderia responder de forma mais 
abrangente ao problema habitacional, rapidamente se percebe que não corresponde às reais 
necessidades das classes mais baixas, tornando-se inacessível a muitos devido ao preço 
das rendas. Ainda assim, o novo programa promoveu a construção de vários bairros, muitos 
em conjunto com as associações corporativas criadas pelo Estado, como foi o caso dos 
Bairros Operários do C.P.C.P.

A partir do programa de 1933, os programas que se seguiram tornaram-se mais aces-
síveis aos que mais precisavam como o programa de “Casas paras as Famílias Pobres”, 
verdadeiramente acessível à maioria da população e muito mais disseminado pelo país que 
o anterior, mas sempre nos centro urbanos de maior ou menor dimensão. Seguiram-se ou-
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tros programas tornando o espectro social abrangido para o acesso aos programas cada vez 
maior, sempre tendo em conta a população alvo do regime, com o objetivo de controlar e 
atenuar as possíveis tensões sociais. Exemplo disso mesmo é a colaboração com os vários 
sindicatos corporativos, com destaque para a JCCP, que promoveu a construção de vários 
bairros nos centros piscatórios do país, para uma população significativa que via facilmente 
a sua situação económica comprometida, devido à crise da indústria conserveira, à falta de 
peixe ou aos períodos de crise económica, sendo por isso caracterizada como população 
alvo dos programas de habitação do Estado Novo.

Entre 1933 e 1950, foram vários os diplomas que promoveram e incentivaram à cons-
trução de habitação e, apesar do esforço do Estado que assumiu o papel de construtor, 
financiador e regulador da maioria destas iniciativas (por se ver a isso obrigado), a verdade 
é que continuaram a existir e a contruírem-se formas de habitação precárias, seja no formato 
das tipologias do século XIX, “pátios” e “ilhas”, ou outras, como bairros abarracados, casas 
de autoconstrução ilegal, adaptação de espaços em prédios ou em armazéns industriais. Os 
primeiros planos de urbanização, que se tornaram obrigatórios a partir de 1944, demonstram, 
como veremos nos casos de estudo, a existência dessas construções e a sobreocupação 
nos centros urbanos para o qual os planos apontam soluções.  

  As soluções para o problema de falta de habitação ou de habitação condigna aces-
sível para todos, continuou a ser tema após 1950 e é, ainda hoje, tema atual, após 100 anos 
de políticas públicas de habitação.
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3. OS  PRINCIPAIS CENTROS CONSERVEIROS DO ALGARVE

LAGOS

PORTIMÃO

OLHÃO

V.R.S.A.

2 - Salinas. Museu de Portimão, cota: MP-D13-3F. 3 - Estaleiros. Museu de Portimão, cota: MP-D8-4B.  4 - Trabalhos no Cais de Portimão. B.A.H.M.O.P.  5 -Produção 
de conservas. Museu de Portimão, cota: MP-D2-5B-D.
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3.1. VILA REAL DE SANTO ANTÓNIO

No século XVIII, durante o reinado de D. José I, foi construída por ordem de Sebastião 
José de Carvalho e Melo – Marquês de Pombal –, Vila Real de Santo António, na margem 
portuguesa do Rio Guadiana.

Com o objetivo de tornar a região algarvia mais rentável e controlar o contrabando, 
que se verificava junto à fronteira com Espanha, o Marquês comanda ao Governador do 
Algarve, em 17 de dezembro 1773, que desenvolva um plano para uma vila de traçado re-
gular, com a pretensão de explorar os recursos naturais de Monto Gordo, então uma vila de 
cabanas ocupada por Espanhóis. Contudo, o local escolhido para erguer a nova vila foi junto 
às ruínas de Santo António de Arenilha, a antiga povoação que existiu entre o século XVI e 
XVII, junto à margem do Guadiana, que apesar do seu despovoamento durante a guerra da 
restauração, conservou os seus poderes institucionais, com a movimentação da sua popula-
ção para as localidades mais próximas, nunca deixando de existir.   

Ali estariam reunidas as melhores condições para construir uma vila regular, com 
terrenos propícios ao cultivo, fácil acesso a água potável e, ainda, protegida da subida das 
águas. Assim, os poderes de concelho e município da povoação de Arenilha foram herdados 
por Vila Real de Santo António (Correia, 1997, p.69; Pessanha, 2014, p. 77-88).

6 - Vila Real de Santo António, c.1960. Autor: Alexandre Tavares da Fonseca. Centro Portugues de Fotografia, Cota:  PT/CPF/TAV/VA/0078/000003. 

7 - Primeira planta da nova vila, envia-
da para o Algarve em janeiro de 1774. 
Cedido pelo A.H.M.A.R.M.

A primeira planta (fig.7), identifica a localização das Sociedades (1 a 10), que iriam 
instalar unidades industriais de pesca, para a indústria de salga e venda de peixe fresco. 
Igualmente, é identificado o futuro edifício da Alfandega, localizado junto à margem do rio, 
o mais próximo possível do porto, ocupando posição central na fachada da vila (Figueiras, 
1999). Na base desta, estava a sua praça central, resultante das ruas e quarteirões que a 
definiam. A igreja, na praça central, bem como a alfândega junto ao porto, eram os edifícios 
em destaque. 

Na segunda planta (fig. 8), estão já definidos os nomes das ruas e atribuídas as pro-
priedades, sobre as quais os donos tinham a responsabilidade de edificar (Figueiras, 1999).

A 17 de março de 1774, iniciou-se a construção de Vila Real de Santo António. Após 
cinco meses, e já erguido o edifício da alfândega, estavam reunidas as condições para a 
nova vila começar a cumprir o seu propósito de controlar as trocas comerciais e os movimen-
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tos junto à fronteira. Deste modo, passava a lota a efetuar-se, não em Monte Gordo, mas em 
frente ao novo edifício da Alfândega. Contudo, a sua “inauguração” ocorreria apenas a 13 de 
maio de 1776, com três dias de celebrações e manobras militares, embora não estivessem 
concluídos todos os edifícios. Estabelecida a nova vila, Monte Gordo continuou a ser local de 
pesca mas todos os poderes políticos, administrativos e religiosos centraram-se em Vila Real 
de Santo António (Correia,1997; Figueiras, 1999).

Vila Real de Santo António surge como um caso único no panorama português. Pla-
neada antecipadamente e construída de raiz, assume-se como uma demonstração do poder 
absolutista em Portugal. A sua planta regular é um espelho do pensamento racional iluminis-
ta, por influência do Marquês de Pombal, devido à sua estrutura composta por quarteirões 
retangulares, que se desenvolvem a partir de uma praça central, centro cívico da vila, sepa-
radas por ruas perpendiculares. Esta pode ser, ainda, considerada utópica, à escala portu-
guesa, pensada como uma cidade ideal, onde a indústria da pesca e o controlo alfandegário 
desempenhavam papel fundamental, ocupando os quarteirões da frente rio. Além das várias 
semelhanças arquitetónicas e de organização racional com Lisboa, também aqui foi usado 
o sistema construtivo de Gaiola Pombalina (Correia,1997; Fidalgo, 2010; Figueiras, 1999).

Em 1777, começa um período de menor prosperidade para a vila, com fim do reina-
do de D. José I. O objetivo de incrementar a produção piscícola no Algarve sofre um grave 
abrandamento e, como consequência, “Vila Real ficou parcialmente desertificada” (Fidal-
go,2010, p.7).

Ainda que tivessem sido tomadas medida para a incrementação das atividades pisca-
tórias e do comércio dos produtos daí provenientes, estas foram afetadas pela pirataria que 
se verificava na costa. Apesar de o porto de Vila Real de Santo António ter continuado a ser 
um local chave para a comercialização, devido à sua localização, e paragem para diversas 
embarcações, apenas na segunda metade do séc. XIX, atinge uma notoriedade regional e 
até nacional. Tal deveu-se, principalmente, à reativação das minas de S. Domingos, uma vez 
que o minério era transportado pelo Guadiana até Vila Real, sendo depois exportado por 
barco. Além do comércio do minério, a troca de vários produtos deu grande fulgor ao porto, 
como a comercialização de produtos agrícolas que vinham do Alentejo, em sentido contrário 
(carvão, sal e produtos alimentares, como o peixe fresco ou salgado), e alimentavam as 
aldeias interiores, incluindo a população operária da mina (Grilo, 2010; Fidalgo, 2010).

Paralelamente, a indústria moderna de conservas surge na segunda metade do sé-
culo XIX, em Vila Real, tornando-se o primeiro local onde a indústria se instala, no Algarve. 
Assume-se, assim, a par do minério, o principal motor económico da vila, sustentada por 

8- Planta da nova vila enviada para o 
Algarve em junho de 1774, com uma 
proposta de toponímia. Cedido pelo 
A.H.M.A.R.M.

9 – Planta de Vila Real de Santo António em 1800. Costa, 2011.
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uma lota que se destacava nas capturas de atum, mas também importante na de sardinha. 
Segundo Márcia Grilo (2010, p.155), tornou-se “um dos maiores centros produtores e expor-
tadores de preparados piscícolas” do país.  

A indústria foi, sem dúvida, importante para a retomada da importância da vila, como 
afirma Horta Correia (1997, p. 29): “De facto a vila recém construída caiu numa apagada e vil 
tristeza em que se mantem até a seu renascimento oitocentista, já sob o signo da revolução 
industrial e por via das novas conservas de peixe e azeite, com capitais, tecnologia e mão-
-de-obra provenientes da Itália e de Espanha”. 

No que diz respeitos às primeiras instalações, os Inquéritos Industriais de 1881 e 
1890 surgem como a documentação mais fidedigna, e indicam-nos as primeiras fábricas da 
cidade (Portugal Comissão Central Directora do Inquérito Industrial 1881; idem,1890). 

O primeiro inquérito refere que funcionavam três fábricas em 1881, indicando a sua 
data de fundação: Fábrica St. Maria de Ângelo Parodi & Roldan, 1879; Fábrica S. Francisco 
de Francisco Tenório, 1880; Fábrica de Domenico Migone, 1881.

No segundo inquérito (1890), além do número de fábricas (5), é indicado a rua das 
instalações: Ângelo Parodi, Rua da Rainha (1879); Migone, Rua da Rainha (1881); António 
Soares Barreto, Rua do Príncipe; Companhia Industrial, Rua do Príncipe; Manuel Gomes 
Baptista Júnior, Rua da Princesa. Neste inquérito é importante referir a ausência da fábrica 
S. Francisco e a ausência da Fábrica Ramirez, que já estariam a funcionar. Sabe-se que Se-
bastião Ramirez comprou a fábrica a Tenório, em março de 1883, para a vender em outubro 
do mesmo ano, de volta a Tenório. Igualmente, sabe-se que os terrenos da Fábrica Ramirez 
foram adquiridos em 1883 e a fábrica começou a funcionar no ano seguinte. Permanece a 
dúvida face a ausência de ambas as fábricas no relatório de 1890, seja por dificuldades eco-
nómicas ou outro motivo. O mais provável é que não tenham laborado nesse ano (Correia, 
2008).

Estas novas instalações fabris surgem a sul da vila, na continuação do traçado Pom-
balino, construindo malha urbana de uma forma integrada no conjunto já existente. Mante-
ve-se uma ligação o mais direta possível com o Rio Guadiana, pelo seu posicionamento na 
frente de rio e pela construção de cais privados, com a função de acelerar o processo de 
abastecimento das fábricas (Grilo, 2010). “As construcções recentes de fábricas de salga e 
preparação de peixe e de outros edifícios para depósitos de mercadorias e para habitações, 
a partir dos antigos limites e à beira do rio, prolongando-se na linha do sul até muito alem 
da dita fortalesa, teem augmentado consideravelmente n’estes ultimos annos, e já foi pedida 
auctorisação para a edificação, pode-se dizer, d’uma nova povoação ao sul da mesma forta-
leza em continuação das novas construçõe.” (Grilo, 2010, p.158).
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11 - Planta de evolução da cidade 
de Vila Real de Santo António, por 
zonas consolidadas. Elaborado pelo 
autor.

10- Esquemas de funcionamento do 
ciclo do peixe com as Sociedades de 
Pesca do séc. XVIII. Figueiras. 1999.

Chegada do peixe em frente à Alfânde-
ga e posteriromente distribuido pelas 
Sociedades.

Entrada do peixe pela zona dos escri-
torios para controlo interno.

Nos alpendres o peixe, era escamado, 
salgado e clocado em pipas de sal. 
Seguindo pela rua posterior para os 
armazens.

O peixe conservado em pipas era 
guardado nos armazens até ser con-
servado.

Para ser comercializado, passava pelo 
controlo da Alfândega, para o paga-
mento de taxas.

A mercadoria era depois tranportada 
para os barcos para viajar até aos seu 
distino.
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3.1.1 CAMINHO DE FERRO E A PONTE-CAIS

A construção da linha de caminho de ferro até Vila Real de Santo António veio auxiliar 
nas pretensões comerciais, mas também, como uma alternativa à deslocação da população 
para os outros centros urbanos. Até então, dependiam da navegação marítima ou pelo Rio 
Guadiana, sempre sujeitas as condições climatéricas, ou de uma viagem longa pelas estra-
das acidentadas que compunham a rede viária nacional no início do século (Cavaco, 1976; 
Serra, 2007).

Em 1906, a linha de caminho de ferro é inaugurada e com a chegada da mesma, as 
duas principais indústrias que moviam a economia da vila beneficiam de uma nova via para 
exportar e importar produtos. A indústria de conservas exportava a maioria da sua produção, 
mas vendia parte em solo nacional (além do peixe salgado ou fresco que alimentavam princi-
palmente as urbes do interior). Beneficiando com a chegada de folha-de-flandres, que era im-
portada, ou do carvão que alimentava toda a maquinaria a vapor, importante também para a 
indústria do minério que era das mais importantes para o porto de Vila Real de Santo António, 
por onde era escoada a produção das Minas de S. Domingos (Cavaco, 1976; Fidalgo, 2010).

A primeira estação de caminho de ferro integrava um conjunto de edifícios e equi-
pamentos complementares que pretendiam dar resposta às necessidades de uma vila in-
dustrial, que tinha um porto com um movimento significativo no panorama nacional. Sendo 
uma estação fronteiriça e o fim da linha de caminho de ferro, foram construídas as seguintes 
infraestruturas: um edifício estação, casas de habitação, dormitório para “funcionários da 
tração, trens e revisão”, um poço, reservatório de água, cais coberto e descoberto, feixes de 
linha de triagem e manobra, armazém com oficina de apoio e placa de inversão de locomo-
tiva (Gomes, 2009).

Uma das principais características era o facto de ter uma linha de serviço que se 
prolongava, para além da zona da estação, por entre as fábricas Ramirez e Peninsular, até 
ao Rio Guadiana, com uma ponte-cais, construída entre 1906 e 1907, para o tráfego interna-
cional. Esta estrutura integrava uma zona que funcionava como estação intermodal junto ao 
porto da vila, sendo importante para o intercâmbio comercial com Espanha, para exportação 
de produtos como os mineiros das Minas de S. Domingos, e para as movi-mentações de 
população, principalmente na comunicação com Espanha. 

Devido à articulação entre os transportes marítimos, fluviais, ferroviários e rodoviá-
rios, tornou-se ne-cessário a presença de controlo alfandegário e policial, para o controlo de 
mercadorias e pessoas (Loureiro, 1909; Gomes, 2009).

Para se perceber a importância da comunicação a sul entre os dois países, existia a 
intenção de ligar, no futuro, Lisboa à Andaluzia, pela região do Algarve, o que não ocorreu por 
dificuldades técnicas e de custo para construir uma ponte que conseguisse vencer a largura 
do rio e permitisse manter a navegação entre o rio e o mar (dada a importância dos recursos 
provenientes do Pomarão). O facto desta possível ligação poder existir, com a chegada da 
linha férrea até Ayamonte, ofereceu desde logo um caracter provisório à linha de caminho de 
ferro em Vila Real de Santo António (Loureiro, 1909; Gomes, 2009).

A figura 12 trata-se de uma tentativa de representar, esquematicamente, a primeira 
estação da vila. Foi concebida através das descrições, fotografias e plantas onde esta esta-
ção surge. Neste esquema, é possivel identificar a sua localização, bem como a de três edifí-
cio à mesma agregados - o armazém de apoio (facilmente identificável pelo seu arquétipo), o 
edifício da estação e um corpo longitudinal, que corresponderia às habitações dos operários 
do caminho de ferro. Paralelamente à estação, estava prevista uma avenida que, nos anos 
trinta, ainda não estava concretizada. Podemos, ainda, perceber o enquadramento da linha 
de serviço, que seguia por entre as fábricas Ramirez e Peninsular, até à ponte cais. Através 
do levantamento feito para o anteplano de urbanização, foi possivel representar corretamen-
te as várias linhas, os outros edifícios de apoio e a placa de inversão de locomotivas.   

( AVENIDA EM PROJETO )

EDIFÍCIO DA ESTAÇÃOARMAZÉM

HABITAÇÕES

PONTE CAIS

FÁBRICA
RAMIREZ

(Ramirez & Cª)

FÁBRICA
PENINSULAR

(Centeno, Cumbrera & Rodriguez)

FÁBRICA
GUADIANA

(Pilotos & Capa)

PLATAFORMA
GIRATORIA

12 - Estação no início do século. Ela-
borado pelo autor com base na planta 
de expansão de 1916. P.D.M. de 1985, 
RISCO.

13 - Edifício de apoio (dormitório) à es-
tação de comboios, vista do lado Norte. 
Cavaco, 2001.

14 - Inauguração da Estação, 14 de 
abril de 1906. Passos, 1995.
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Na primeira década do século XX, Ataíde Oliveira identifica 6 fábricas em laboração: 
Fábrica Stª. Maria, de Angelo Parodi Fu Bartholomeu; Fábrica S. Francisco, de Francisco Ro-
drigues Tenório; Fábrica S. Sebastião, da Ramirez & Cª; Fábrica Guadiana, da Piloto & Capa, 
identificada como Piloto Gomez & Cª; Fábrica Peninsular, da Centeno, Cumbrera & Rodri-
gues, identificada como Centeno Cruz & Cª; Fábrica Esperança, da Pedro J. Cândido & Cª.

Como se pode verificar, as fábricas têm todas um nome que identifica o edifício, ou 
por serem assim conhecidas pela população, ou atribuído pela empresa/proprietário, muitas 
vezes inscrito na fachada principal das instalações. Pode aqui fazer-se um paralelo com a 
tradição de atribuir um nome às embarcações. Não podemos dizer que esta prática fosse ex-
clusiva de Vila Real de Santo António, mas ao contrário de outros locais no Algarve, sabemos 
o nome atribuído a quase todas as instalações e encontramos os nomes nos desenhos dos 
alçados de várias fábricas.

Esta não é a única característica comum à maioria das instalações. Antes de mais, o 
atum era o principal peixe utilizado pela indústria, o que implicava ter equipamento e logística 
para transportar o peixe dos barcos até ao interior das fábricas. Devido à sua localização no 
território e às condições portuárias da vila, as fábricas utilizaram, durante muito tempo, cais 
privativos para permitir que o peixe fosse descarregado o mais próximo possível das insta-
lações, de forma a tornar eficiente este processo. Devido ao peso e dimensão, o peixe era 
retirado dos barcos com ajuda de guindastes, mais ou menos rudimentares e, de seguida, 
carregado a braços numa espécie de maca, em carro de bois ou transportado sobre carris, 
colocados sobre o cais, até à fábrica.

Na figura 17, podemos ver algumas destas estruturas em frente da vila, mais fáceis 
de identificar a norte, junto à ponte-cais da linha de comboio. Estas seriam, provavelmente, 
das três empresas que ali funcionavam (Ramirez & Cª, Piloto & Capa e Centeno e Cumbrera 
& Rodrigues). Através deste levantamento, podemos ver a relação que a linha de caminho 
de ferro mantinha com a malha urbana da cidade, ainda que de forma simplificada. O cres-
cimento urbano deu-se, até aqui, em redor da estrutura inicial pombalina, principalmente em 
direção ao acesso viário da vila para Oeste. Por sua vez, as indústrias da pesca (seja de 
salga ou conserva) e os próprios estaleiros, vão ocupando o espaço disponível ao longo da 

15 – Transporte de atum por carris, 
cais privado da Fábrica S. Francisco 
(Tenório). Museu de Portimão, cota: 
MP-DP1-14A.

frente de rio; a Norte (com os três exemplos já enumerados), e a Sul (além de armazéns de 
salga e os estaleiros), as fábricas de Parodi, Tenório, e Pedro J. Cândido. 

Contudo, podemos ver a expressão que estes elementos atingiram através de um 
desenho que retrata a malha de expansão da vila em 1915 (fig.16), ao longo da Rua da 
Rainha (Avenida da República). Tais serviam os estaleiros, a linha de comboio, o porto e, na 
sua maioria, as fábricas de conservas. A necessidade destas estruturas não surge apenas 
da eficácia para a chegada do peixe às fábricas, mas tambem pelas condições portuárias 
da vila que, depois da avenida principal, não tinha nenhuma estrutura para aportarem dos 
barcos, sujeito ao recorte “natural” do Rio Guadiana e a subida e descida da água, causada 
pelo caudal do rio e a da maré. 

A figura 17, permitem-nos ter uma ideia da relação que os cais, que existiam em toda 
a frente rio, mantinham com a cidade, sendo estes mais expressivos nas zonas em frente das 
fábricas, uma vez que estas dispunham de embarcações próprias, para a pesca do atum. Os 
cais serviam ainda, outros propósitos, como apoiar os serviços dos estaleiros. Estas estrutu-
ras não serviam apenas as fábricas que estavam na frente de rio, mas também as que se ins-
talavam em ruas recuadas, como o caso da Fábrica S. Francisco de Francisco Tenório que, 
além de cais próprio, usava uma linha de carril para levar o peixe até as suas instalações.

16 -  Plano Hidrográfico da Barra e Rio 
Guadiana, 1915. Retirado do livro “Vila 
Pombalina. Vila Real de Santo António” 
de Rui Figueiras, 1999.

RAMIREZ PENINSULAR GUADIANA

PARODI

TENÓRIOESPERANÇA

17 - Cais privados das fábricas em Vila 
Real de Santo António. Elaborado pelo 
autor com base na planta de expansão 
de 1916. P.D.M. de 1985, RISCO.

3.1.2 OS PONTÕES PRIVADOS DAS FÁBRICAS DE CONSERVA
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A estrutura urbana regular e a génese de “vila fábrica”, conferem oportunidades singu-
lares a esta indústria, que se integra na malha urbana ao ocupar os espaços junto ao rio. O 
ciclo de produção da indústria assemelha-se ao das Sociedades de Pesca, que praticavam 
a salga de peixe, no tempo do Marquês de Pombal. Apartir do século XIV, a indústria de 
conserva, simplifica-se e torna mais célere a chegada do peixe à fábrica, concentrando todos 
os processos seguintes em apenas um edifício de maiores dimensões, que também servia 
para armazenar o produto antes de ser vendido. Podemos observar, nos esquemas das 
figuras 10 e 20, as diferenças e similaridades entre os ciclos de produção destes períodos 
distintos, que beneficiam de igual forma da estrutura urbana de Vila Real de Santo António, 
pensada para oferecer as melhores condições possíveis às indústrias de processamento e 
conservação de peixe. 

Na figura 10, podemos ver o circuito de produção de peixe, no século XVIII, em que 
este chega nas embarcações, é vendido em frente ao edifício da alfândega e, depois, se-
gue para os diferentes edifícios das Sociedades, localizadas ao longo da frente de rio. Era 
processado e depois armazenado nos edifícios, para esse efeito, na rua posterior. Quando 
seguiam para serem vendidos ou exportados de barco, passavam novamente pelo controlo 
alfandegários no centro da vila (Figueiras,1999).

Na figura 20, está representado o circuito do atum para o fabrico de conservas em 
lata. No caso exemplificado, a fábrica Parodi e Tenório beneficiavam de cais próprio onde, 
com assistência de um guindaste, carregavam o atum das embarcações para vagonetas, 
que sobre uma linha de carris levavam o peixe para o interior da fábrica. Este processo 
acontecia em todas a fábricas que tinham cais próprio e frota que pescava exclusivamente 
para a sua fábrica. As que não usufruíam destas condições adquiriam o peixe na lota e trans-
portavam-lo depois, para a fábrica. Algumas fábricas não tinham carris, por isso, o atum era 
transportado numa espécie de maca por dois homens ou em carroças puxadas por animais, 
até ao interior das mesmas. Nas seguintes fases do processo, produção e armazenamento, 
na maioria das fábricas o processo era simplificado, pois tudo acontecia no mesmo edifício 
e, no que diz respeito à venda ou exportação, esta na maioria do período estudado era feita 
por barco e (por isso) a mercadoria era carregada no cais privado da fábrica. Referir ainda 
que as fábricas que surgem a partir do séc. XIX, vão procurar zonas com mais espaço no 
tecido urbano e, por essa razão, não ocupam os edifícios das antigas Sociedades. Procuram 
proximidade, seja a norte ou a sul da vila, inserindo-se na malha urbana na mesma lógica 
Pombalina, mas ocupando espaços que se resultam em quarteirões de maiores dimensões. 
Sendo assim, pode dizer-se que estas novas estruturas replicam a logística dos seus ante-
cessores, simplificando o processo e tornando-o mais eficiente (Grilo, 2010, p.158 e 162).

EXPORTAÇÃO

FÁBRICA PARODI

FÁBRICA TENÓRIO

CARRIS PARA TRANSPORTE
EM VAGONETA

PLATAFORMA DE
UTILIZAÇÃO PÚBLICA

PRODUÇÃOARMAZENAMENTO

TRANSPORTE

CHEGADA DO PEIXE

TRANSPORTE

CAIS PRIVADO

20 – Esquema simplificado do circuito 
do atum, na fábrica Parodi e Tenório. 
Elaborado pelo autor com base na 
planta base de 1947, do anteplano do 
arquiteto Paulo Cunha. 

19 –  Transporte de atum por carroça. 
Arquivo Cedido pelo A.H.M.A.R.M.

18 – Transporte de atum por dois ope-
rários. Cedido pelo A.H.M.A.R.M.

Nos anos 20 do século XX, devido à crise do escudo, a indústria conserveira torna-se 
mais competitiva nos mercados estrangeiros, sendo que neste período surgem inúmeros 
pedidos de alvará para novas instalações, como regista a 5º Circunscrição Industrial. Vila 
Real de Santo António não é exceção à regra, registando um maior número de fábricas neste 
período. 

Não se conhece um levantamento gráfico da vila para este período que pudesse au-
xiliar na tarefa de localizar as indústrias, nem bibliografia que nos diga um número concreto. 
No entanto, o registo da 5ª Circunscrição, em conjunto com outras fontes, pode ajudar-nos 
a especular sobre um possível número de fábricas existentes neste período de rápido cres-
cimento.  

Partindo do princípio que as principais fábricas já funcionavam antes deste período, e 
continuaram a faze-lo, temos: (1) Societá Acc. Ângelo Parodi Fu Bartholomeu - Fábrica Stª, 
Maria; (2) Viúva e Herdeiros de Francisco Féria Tenório – Fábrica S. Francisco; (3) Ramirez 
& Cª – Fábrica S. Sebastião; (4) Pilotos & Capa – Fábrica Guadiana ; (5) Centeno, Cumbrera 
& Rodriguez – Fábrica Peninsular. 

A fábrica (Boa) Esperança de (6) Pedro J. Candido & Cª, funcionava desde o início do 
século, mas já não funcionava nos anos 30, e a fábrica Aliança da (7) Sociedade de Conser-
vas Aliança iniciou atividade em 1918 e funcionava nos anos 40. Por estas razões, ambas 
poderiam ou não, estar a funcionar neste período (Rodrigues, 1997).

Através do Jornal Europa, temos acesso ao anúncio de seis fábricas no ano de 1924: 
Ângelo Parodi - Fábrica Stª, Maria; Centeno, Cumbrera & Rodriguez – Fábrica Peninsular; 
(8) José Pedro de Souza Oliva, Lda – Fábrica Lisboa; (9) Carmos, Cardoso & Cª limitada 
– Fábrica O Futuro; (10) Société Internacionale Limitée; (11) Empresa Industrial Lusitania, 
lda – Fábrica Lusitânia.

Nos registos da 5ª Circunscrição Industrial surgem oito licenças para este período: 
Empresa Industrial Lusitania, lda – Fábrica Lusitânia; (12) Joaquim dos Santos Anselmo; (13) 
Rebocho, Lima & Cª, Lda; (14) Cruz Martins & Cª; (15) D.N. Charalampopoulos  S.A. – Fábri-
ca do Grego; (16) Empresa de Conservas “Triunfo”, Lda; (17) João de Sousa Brito – Fábrica 
Alegria; (18)Tenório & Madeiras. Temos, ainda, a (19) Fábrica de Conservas de peixe “A 
Popular”, que faz parte dos registos da 5ª Circunscrição Industrial, mas apenas contém uma 
planta da fábrica sem qualquer data, que poderia estar a funcionar neste período, sendo que 
a maioria dos pedidos de alvará se enquadra neste período. 

Ainda que este exercício seja, parcialmente, especulativo, o número máximo de fá-
bricas ultrapassa, as treze fábricas em 1934, confirmado por várias fontes, em Vila Real de 
Santo António (Rodrigues, 1997; Grilo, 2010). Mesmo excluindo as fábricas onde existem 
dúvidas significativas, temos, pelo menos, quinze fábricas a funcionar em 1924, confirmando 
que esta foi a data em que se registou maior número de fábricas a funcionar em simultâneo.

21 – Recortes de anúncios de fábricas 
de conserva. Suplemento do Jornal 
Europa, ano IV, janeiro de 1924. Cedi-
do pelo Museu de Lagos.

3.1.3 FÁBRICAS DE CONSERVA EM 1924
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Vila Real de Santo António entra num período de redesenho da sua frente de rio, que 
iria conjugar alterações na linha férrea, porto e na avenida marginal.

Devido à importância do porto de Vila Real de Santo António, no final de 1926, foi 
aprovado, pelo Conselho Superior de Obras Públicas, um “plano geral de melhoramentos” 
que deveria ser executado consoante as necessidades de desenvolvimento da vila, proposto 
pela equipa de Duarte Abecasis. Os melhoramentos incluíam “melhoramento do estuário 
do Guadiana até Mértola e estabelecimento de serviços de navegação fluvial”, construção 
de instalações que permitissem o transbordo entre os veículos rodoviários, ferroviários e 
fluviais. Dava, ainda, prioridade à construção de um cais acostável, a norte, na zona mais 
larga do terraplano, para ali possibilitar uma ligação com o caminho de ferro e com o tráfego 
fluvial vindo de Espanha. Numa segunda fase, seria construída uma doca de pesca na zona 
da Ponta da Areia, bem como um cais acostável na zona sul em frente às fábricas de conser-
va, para servir não só os barcos das fábricas, mas também o tráfego local. O adiamento das 
obras do porto, até aos anos trinta, pode estar relacionado com o estagnamento provocado 
pela crise monetária portuguesa e crise económica, que se verificou nos anos 20 (Abecassis, 
1926).

No início dos anos 30, devido à perspetiva de início das obras do porto, a linha de 
caminho de ferro que acabava na zona portuária com a ponte-cais, iria ser, finalmente, mo-
dificada. Ainda que um ano antes tenha recebido um conjunto de pequenos reparos e me-
lhoramentos (como iluminação na ponte-cais, pintura de fachadas, sanitários na estação, 
canalização nas habitações para os trabalhadores ferroviários, etc.), a relocalização da esta-
ção não era algo completamente novo. Já em 1906, com a inauguração da linha, Fernando 
de Sousa falava das várias soluções definitivas que a linha poderia adquirir, assim como 
em 1909 Adolpho Loureiro referia que a estação tinha um carácter provisório e que a solu-
ção poderia passar por uma linha “parallelamente á margem do Guadiana, onde a um cais 
longitudinal poderão atracar barcos e navios para serviço de passageiros e mercadorias de 
importação e exportação”, referindo que esta linha poderia passar a “montante das ultimas 
fabricas”,  sendo esse o traçado definitivo da linha (Sousa, 1906; Loureiro, 1909; Gomes, 
2009).

Segundo registos da época, em 1930, a ponte cais, construída no início do século, 
apresentava já avançados sinais de degradação, deixando de servir os vapores que trans-
portavam mercadorias, assegurando apenas a ligação aos passageiros vindos de Espanha. 
Por essa razão, era bem-vinda esta reestruturação do porto, que iria restabelecer os serviços 
de mercadorias. Em 1935, iniciadas as obras no porto, a ponte-cais é desmantelada e come-
çam a as buscas por novas soluções para o traçado da linha férrea, de forma a servir a nova 
zona portuária, tendo sido adotada uma solução provisória, com a uma linha de caminho 
de ferro paralela ao rio, para permitir o funcionamento da comunicação ferroviária ao novo 
porto, que seria inaugurada em dezembro de 1937, para mercadorias em grande e pequena 
velocidade (Loureiro, 1909; Gomes, 2009).

Na figura 23, podemos ver a nova solução para a comunicação do caminho de fer-
ro com a nova zona portuária, que fazia parte do aterro a norte da vila. Apesar de aquela 
ter sido, antes, uma zona ocupada pela linha férrea e porto, as cíclicas subidas do caudal 
provocavam a inundação de algumas zonas, daí a relevância da consolidação, com aterro, 
daquela zona, para garantir também a segurança do porto. 

Quanto à expansão urbana, é possível ver que segue o mesmo padrão: para oeste, 
ao longo da estrada nacional, onde é possível ver algumas construções espalhadas; a norte, 
a vila cresce até à estação de comboio, verificando-se uma afirmação desta como zona in-
dustrial, com a linha de caminho de ferro, consolidação do porto e três fábricas conserveiras. 
A sul, o crescimento urbano é pequeno, com destaque para as indústrias a ocuparem esta 
zona, principalmente junto ao rio, com fábricas, armazéns e estaleiros. 

3.1.4 O REDESENHO DA FRENTE RIBEIRINHA 1926 - 1947

Neste período, existem menos fábricas devido à regulamentação corporativista da 
indústria e a crise sentida nos anos 30, antes da Segunda Guerra Mundial. Seriam, então, 
onze as instalações em funcionamento: 1. Fábrica St. Maria, de Ângelo Parodi; 2. Fábrica S. 
Francisco, de Viúva e Herdeiros de Francisco Tenório; 3. Fábrica S. Sebastião, da Ramírez 
& Cª, Lda; 4. Fábrica Guadiana, da Pilotos & Capa; 5. Fábrica Peninsular, da Centeno Cum-
brera & Rodrigues; 6. Fábrica Alegria, da Nóia de Brito, Lda; 7. fábrica da Cruz Martins & Cª; 
8. fábrica do Grego da D.N. Charalampopoulos S.A.; 9. fábrica da Lucas & Ventura, Lda; 10. 
Fábrica Folques, da Raul Folque & Filhos, Lda ; 11. fábrica da Barbosa, Socorro & Cª Lda. 
Fica, ainda, a dúvida se a Sociedade de Conservas Aliança estaria, ou não, em funcionamen-
to neste período, sendo que teve início em 1918 e estaria a funcionar em 1947.

Outros dois planos se seguiram: o Plano Parcial de Urbanização de Vila Real de Santo 
António, de 1939, por Carlos Ramos, sobre o qual “desconhecem-se o âmbito, os objetivos e 
o enquadramento deste plano” (Fernandes, 2009, p.95); e o Plano Geral de Arranjo do Porto 
de Vila Real de Santo António, de 1942, por Paulo Cunha, para a Direção de Obras Públicas 
e Comunicações e Direção Geral de Serviços de Hidráulica. Este plano terá começado a ser 
elaborado em 1939 e prosseguiu até 1961. Uma vez que foi o mesmo arquiteto a elaborar o 
anteplano de Vila Real, depreende-se que tenha trabalhado em ambos, simultaneamente, a 
partir dos anos quarenta, período de arranque dos anteplanos.

Na figura 24, podemos ver parte do plano para o porto, destacando-se a proposta 
de arranjo regular da avenida com espaço ajardinados, uma doca central alinhada com os 
quarteirões e com a praça principal. A nova linha férrea a chegar paralelamente à costa, 
terminando em frente ao edifício que serviria de posto fronteiriço, com visível arco ao centro. 
Os edifícios junto ao porto dividem-se em dois grupos: os que seguem a lógica pombalina e 
o enquadramento da malha urbanas e o conjunto, mais a norte, de armazéns, que se impõe 
e relaciona com as construções, mais irregulares, da indústria conserveira.

Na realidade, apenas parte deste plano foi concretizado exatamente como o arquiteto 
Paulo Cunha o pensou porque, em 1945, o engenheiro Duarte Abecasis, Diretor-Geral dos 
Serviços Hidráulicos, apresenta o plano final à referida direção, plano este que teve em conta 
as propostas dos arquitetos Carlos Ramos e Paulo Cunha, que seria integrado no anteplano 
de Vila Real (Anteplano de VRSA, 1945).

Na planta da Câmara Municipal, de 1944 (fig. 22), encontramos um projeto para a 
Avenida da República, que reflete já, naquele ano, as diferenças do anterior projeto de Paulo 
Cunha. Estas passam pela transferência da doca, ao centro da vila, para a zona norte, por se 
defender que ali serviria melhor as indústrias de conserva e estaria mais próxima do caminho 
de ferro; o Clube Náutico, que passaria a ocupar o espaço ao centro da vila. A zona norte já 
estaria definida, nesta altura, como a zona industrial de futuro, prevendo que ali se fossem 
localizar as novas fábricas, definindo-se o novo espaço de aterro como multifuncional, par-
tilhado pela indústria e a transição entre os vários acessos viário, férreo e fluvial (Anteplano 
de VRSA, 1945). Permanece o desenho da linha de comboio, que já tinha sido aprovada an-
teriormente e, por isso, não podia ser modificada com a pequena diferença de esta terminar 
em direção ao edifício de posto fronteiriço e não em frente do mesmo.

Na legenda pode, ainda, ler-se “Planta geral depois de realizadas as obras”, o que 
deixa algumas questões, pois comparando o desenho deste projeto para a avenida principal 
da vila, com a fotografia aérea da cidade de 1947 (fig.27), podemos perceber que apenas 
parte estava concretizado.

Na zona do porto, a alfândega, um armazém junto ao rio e o edifício do “guarda fiscal” 
foram construídos segundo o projeto da avenida. O restante desenho parece, apenas, ter 
sido cumprido parcialmente. No que diz respeito ao limite da linha de costa, foi construído um 
muro alinhado com o edifício a norte da Rua Manuel de Arriaga, que liga a avenida existente 
com o desenho do projeto. O resto da proposta para sul não tinha sido concretizado, até 
1947. 

Ainda na fotografia aérea de 1947, podemos ver que, além da zona do porto, a re-
gularização da zona em frente às fábricas foi igualmente executada como tinha sugerido 
Duarte Abecassis, ainda que sejam salientes dois pontões das fábricas de Angelo Parodi 
e dos sucessores de Fransisco Tenório. Mais a sul, os armazéns/estaleiros continuaram a 
usar os cais privados, sendo que nenhuma obra de melhoramento nessa zona é visível neste 

22 - Planta do Projeto de construção da 
Avenida da República, 2 de dezembro 
de 1944. UALG
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23 – Planta de Vila Real de Santo An-
tónio, 1938. Autor: Lúcio Alves. Batista, 
2017

24 - Plano Geral de Arranjo do Porto de 
Vila Real de Santo António. Arq. Paulo 
Cunha, 1942. Fotografia de Mário No-
vais (1942). Retirado da Revista Monu-
mentos nº 30, dezembro de 2009. P.95.

25 - Construção do edifício da Al-
fandega e obras no porto de Vila 
Real de Santo António. Cedido pelo 
A.H.M.A.R.M.

período.
Comparativamente a 1938, o edificado da malha urbana não apresenta alterações 

significativas.No que diz respeito ao número de fábricas, temos oito em funcionamento: 1. 
Fábrica St. Maria, de Ângelo Parodi; 2. Fábrica S. Francisco, de Viúva e Herdeiros de Fran-
cisco Tenório; 3. Fábrica S. Sebastião, da Ramírez & Cª, Lda; 4. Fábrica Guadiana, da Pilotos 
& Capa; 5. Fábrica Peninsular, da Centeno Cumbrera & Rodrigues; 6. Fábrica Folques, da 
Raul Folque & Filhos, Lda; 7. Fábrica Aliança, da Sociedade de Conservas Aliança; 8. fábrica 
da Viúva e Herdeiros Francisco de Sacramento Pagarote. A informação é referente à revista 
“Conservas de Peixe” nº25 de abril de 1948, que indica as fábricas em funcionamento no ano 
anterior, mencionando, ainda, a Companhia de Conservas Balsense e J.J. Celorico Palma, 
tendo ambas as sociedades sede em Tavira, desconhecendo-se qualquer instalação das 
mesmas em Vila Real de Santo António.

Como base dos anteriores planos, temos a nova ligação férrea ao porto, que estava 
prevista desde 1929. Incluído, estava um novo equipamento a norte da antiga estação, devi-
do ao traçado da nova linha, que pretendia construir um edifício que servisse de estação de 
passageiros, projeto do arquiteto Cottinelli Telmo, (linhas com plataformas, cais descoberto, 
armazém de mercadorias, cocheiras de carruagens e máquinas, dormitórios, ponte de inver-
são de máquinas, reservatório de cimento e tulha e cinzeiros para o carvão). A linha férrea 
iria desviar-se para ir ao encontro da nova estação, seguindo em direção ao rio e curvando 
depois da fábrica Guadiana para entrar paralelamente ao Rio Guadiana, na zona portuária, 
como podemos ver, tanto no plano para o porto de Paulo Cunha, como na fotografia aérea de 
1947. O decorrer das obras arrastou-se no tempo, sendo que a nova estação foi inaugurada 
em 1945 e o terminal para passageiros, previsto localizar-se junto ao porto, apenas em 1957 
(Martins, 2009; Fermandes,2009).

26 - Perspetiva do edifício da estação 
de caminho de ferro de Vila Real de 
Santo António. Projeto do arquiteto 
Cottinelli Telmo. Retirado da Revista 
Monumentos nº30, p.123.
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27 - Fotografia aérea do ano de 1947. Cedida pela C.M.V.R.S.A. 

A migração de trabalhadores para outras vilas, em procura de trabalhos sazonais, era 
já um hábito antes do surgimento da indústria conserveira. 

Vila Real de Santo António mantém uma relação de partilha de população com Castro 
Marim e Monte Gordo. Aquando do desaparecimento de Santo António de Arenilha, todos 
os poderes administrativos foram recolocados nas outras duas vilas, e terá sido nelas que a 
população procura abrigo. Com a construção de Vila Real de Santo António, a população de 
Monte Gordo e de Castro Marim povoaram a nova vila, além dos migrantes provenientes de 
outras zonas do país. Sendo Vila Real um centro económico importante, na maioria do perío-
do que se seguiu à sua construção, a população das zonas mais próximas foi atraída pelas 
oportunidades de trabalho. Monte Gordo, que se afirmará como uma vila piscatória, tinha 
principalmente a sua população feminina aliciada a trabalhar no processamento de pescado 
ou fábricas de conserva, em Vila Real de Santo António, mesmo antes de existir uma ligação 
rodoviária entre as duas vilas, em 1892. A população de Castro Marim manteve a mesma 
premissa, mas foi após a construção da ponte sobre o Esteiro da Carrasqueira, em 1902, que 
veio facilitar o percurso entre ambas as vilas, que se verificou maior movimentação (Cavaco, 
1976; Correia, 1997; Pessanha, 2014).

A indústria atraiu nova população e fez crescer Vila Real, mas ainda assim, devido 
à sazonalidade da mesma e as crises de pescado que foram ocorrendo ao longo do tempo, 
uma parte da população preferia manter a sua residência. Surgem, ainda, outros fatores 
como o facto da população de Monte Gordo ser composta de pescadores, onde não havia 
muito trabalho para as mulheres, que procuravam trabalho nas fábricas nas alturas de labo-
ração conserveira, sendo que estas famílias não se pretendiam mudar. Acrescenta ainda o 
fator de as habitações serem mais caras em Vila Real e por isso parte da população fixava-se 
nas vilas mais próximas ou até na zona das hortas junto à estrada nacional, na periferia de 
Vila Real (Cavaco, 1976). A migração entre estas três vilas, com tendência na concentração 
populacional em Vila Real de Santo António, continuou ao longo dos anos e era comum na 
indústria conserveira, como confirma a figura 28, onde se pode ver onde residia a população 
operária, em 1970. Ao contrário de outros centros conserveiros em Portugal, não se conhece 
um estudo sobre as condições de habitação dos operários conserveiros, desconhecendo se 
existiram bairros de barracas ou outros, na periferia, junto às fábricas de conserva. Sabemos, 
no entanto, que nenhuma iniciativa estatal ou por parte do I.P.C.P. foi executada na vila, 
para colmatar a falta de habitação para a população operária, até 1944, quando se inicia o 
processo para a construção de um bairro de casas económicas para os operários de várias 
atividades.

 Estudada a relação de Vila Real com as aldeias mais próxima, no que diz respeito 
às iniciativas públicas para a habitação, desconhecem-se iniciativas ou relatos de falta de 
condições de habitabilidade para a população em estudo. Fica por perceber se a migração 
e ligação da população com Monte Gordo e Castro Marim, absorveu, naturalmente, a popu-
lação excedentária e nunca foi necessário investir em programas de habitação operária, ou 
se nunca foi posto em prática nenhum programa de habitação (até 1944) para colmatar os 
problemas de habitabilidade na vila, tendo a população acabado por se fixar nas vilas mais 
próximas e na zona das hortas.

28 - Locais de residência do operariado 
das fábricas de conserva de Vila Real 
de Santo António, em 1970. Retirado 
de “O Algarve Oriental : As Vilas, o 
Campo e o Mar”, p.318. 

3.1.5  HABITAÇÃO
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30 - Planta de implantação do Bairro 
de Casas para Pobres. Cedido pelo 
A.H.M.A.R.M.

Considerando as evidências relativas à sobrelotação existente em determinadas zo-
nas da cidade, onde famílias partilhavam habitações e onde se registavam “inúmeros” tra-
balhadores “(…) coagidos a procurar habitação nas vizinhas povoações de Castro Marim, 
Monte Gordo e no sítio das Hortas por lhes ser impossível a permanência nesta localidade” 
(Doc. 393; Acta 23; 5/12/1944 - C.M.V.R.S.A.), os organismos sindicais do concelho de Vila 
Real de Santo António avançaram com um pedido à autarquia para a construção de um 
bairro de casas económicas, como resposta a estas dificuldades crescentes em encontrar 
habitação condigna.

A Câmara Municipal acedeu ao pedido, promulgando o documento com o requeri-
mento aos órgãos estatais para a construção do bairro, que data de 26 de julho de 1946. “O 
estudo de arranjo geral do Bairro com a implantação das casas foi elaborado pelo técnico 
encarregado do estudo do Plano de Urbanização da Vila” (Doc. 394; Acta 18; 5/09/1946- 
C.M.V.R.S.A.).  Este mesmo documento refere que, o arranjo geral propõe a utilização das 
tipologias A, B e C, já estudadas e aprovadas para os Bairros de Lagos e Portimão. Apesar 
deste estudo, é proposto, devido aos custos, que sejam adaptados materiais, técnicas e 
outras alterações, como a localização das casas do tipo C, (que estaria prevista ser junto à 
estrada para Monte Gordo), mas que devido ao seu custo seriam excluídas, sendo utilizadas 
apenas as outras tipologias apenas com um andar. A fase inicial - que iria ser submetida “à 
apreciação do arquiteto urbanista, afim de a desenvolver e corrigir as alterações propostas 
pelo município, de modo a conjuga-la com o estudo geral de urbanização da Vila” - o estudo 
previa seis casas do tipo A, com 2 quartos e catorze do tipo B, com três quartos, prevendo 
uma duração de doze meses para a conclusão da obra (Doc. 394; Acta 18; 5/09/1946- C.M.
V.R.S.A.; Proc. 86/UM/45, DGSU).

Durante a construção, que se iniciou a 30 de novembro de 1946, existiram vários 
contratempos, muitos relacionados com a indisciplina no processo de construção. As ins-
peções dos técnicos revelavam que foram ignorados os métodos de construção previstos, 
tendo originado a demolição de estruturas de habitações devido a fissuras em paredes, re-
lacionados com problemas nos ensaios das fundações e com os materiais a utilizar, que 
tinham sido aprovados, foram alterados, originando  acabamentos diferente e até a inclusão 
de elementos arquitetónicos não previstos, como gelosias, iguais às utilizadas nos bairros 
dos pescadores de Portimão e Olhão. Entre problemas técnicos e problemas financeiros da 
Câmara Municipal, o projeto sofreu várias prorrogações e alterações. 

3.1.6 BAIRRO PARA AS CLASSES POBRES
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29 - Localização dos Bairros estatais 
em Vila Real de Santo António. 
Elaborado pelo autor.
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ou, ainda, o facto do pedido para a sua construção ter sido aceite durante o desenvolvimento 
do Anteplano de Vila Real de Santo António, “estando em curso o plano de urbanização da 
Vila, seria oportunidade de destinar desde já local apropriado para a construção do Bairro de 
Casas Económicas” (Doc. 393; Acta 23; 5/12/1944).

O Bairro de Casas para Famílias Pobres foi integrado na iniciativa do Decreto-Lei nº 
34 486 de 6 de abril de 1945, ainda que, à data do seu pedido por parte dos sindicatos, em 
1944, tenha sido evocado o Decreto-Lei nº 23052 de 23 de setembro de 1933, referente as 
Casas Económicas. No ano seguinte (1945), com a criação do programa conhecido como 
“Casas para Famílias Pobres”, passa a ser esta a denominação do bairro em todos os do-
cumentos escritos e desenhados. O programa previa uma parceria entre a Câmara Munici-
pal, responsável pelo processo, e o Estado, que entrava com uma contribuição monetária, 
estando definido que a atribuição das habitações seria feita através de candidatura pública, 
ficando os ocupantes sujeitos a pagar uma renda acessível, definida consoante o tipo de 
habitação (Agarez, 2018; Doc. 393, Acta 23, 5/12/1944).

O projeto de arquitetura é de autor desconhecido, sendo provavelmente um projeto 
encomendado pela CMVRSA e, posteriormente, financiado pela DGSU, sendo que o arranjo 
geral de urbanização é do Arquiteto Paulo Cunha. A área do terreno adquirido pelo município 
tinha 5.000 m², onde foram construídos vinte e quatro fogos, dos quais seis do tipo A, catorze 
do tipo B e quatro do tipo C, estando previstos um total de 132 ocupantes.

Nas três tipologias, a entrada era feita diretamente para a sala de estar, tinham uma 
cozinha, com porta para as traseiras e uma casa de banho. A tipologia “A” tinha dois quartos, 
a “B” tinha três quartos e a “C”, a única com dois pisos, tinha 4 quartos, senda a única que 
não foi possível encontrar os desenhos para aplicar neste bairro. Anexas, estavam, ainda, 
no mesmo processo um conjunto de desenhos tipo da DGSU, que incluíam a planta do 1º 
andar da tipologia C.

33 – Desenho da tipologia A, do 
Bairro para famílias pobres de Vila 
Real de Santo António. Cedido pelo 
A.H.M.A.R.M.

34 – Desenho exterior da tipologia B, 
do Bairro para famílias pobres de Vila 
Real de Santo António. Cedido pelo 
A.H.M.A.R.M.

35 - Desenho interior da tipologia B, 
do Bairro para famílias pobres de Vila 
Real de Santo António. Cedido pelo 
A.H.M.A.R.M.

Foram construídas outras habitações que integraram um processo chamado “cons-
trução de casas de habitação para as classes pobres - 2º fase”, que se localizava na rua 14 
(atual Padre Jorge Leiria), numa zona a sul da vila, pouco densificada, mas junto de outras 
habitações e, por isso, mais integrada no tecido urbano, perto das fábricas de conservas. 
Este segundo grupo, também conhecido por Bairro Casas de Pobres, era constituído por 
doze fogos e só estaria concluído e urbanizado em 1964. 

Em 27 de julho de 1949, foi aprovada a comparticipação para a construção de mais 
quatro casas, com nova prorrogação de mais dez meses, faltando construir seis habitações. 
A sua localização seria entre as casas do tipo B, como é visível pelo preenchimento desse 
espaço na figura 30, as novas construções seriam do tipo C. 

As habitações terão sido concluídas até ao final de 1950, sendo que a 12 de dezem-
bro faltava aprovar e executar o projeto de urbanização, para a ocupação das casas. O último 
adiamento terminou à data limite a 31 de dezembro de 1951, abrindo as inscrições para a 

ocupação dos fogos ainda antes dessa data e determinadas as rendas. A 7 de fevereiro de 
1952, pede -se ocupação rápida dos fogos, devido à demora na execução da obra, e que a 
inauguração seja na mesma data, a ocorrer no máximo,  no espaço de um mês, tendo sido 
inaugurado mais tarde, em Maio de 1952.

O novo bairro foi implantado numa zona periférica da cidade, deslocada das zonas de 
habitação, entre as fábricas de conserva e os estaleiros navais, tendo o terreno sido adquiri-
do à firma de conservas Centeno, Cumbrera e Rodrigues, em 1946, antes da comunicação à 
Direção Geral de Urbanização da intenção de construção do bairro. A escolha deste terreno 
poderá ter tido vários fatores em conta, como o preço deste comparativamente às zonas de 
expansão previstas para habitação, junto ao aglomerado central da vila; a proximidade das 
fábricas da zona industrial Sul, pelo volume de operários da indústria de conserva e pesca na 
vila, em relação a outras ocupações, sendo que o pedido partia dos organismos sindicais dos 
operários da indústria de conservas, construção civil e empregados de escritório e caixeiros; 

32 - Planta de Urbanização que serviu 
para a construção do Bairro para po-
bres em Vila Real, com tipos de casas. 
Enviada em 1952. Proc. 85/MU/45, 
DGSU, arquivo da UALG.

31 – Planta de arborização do Bairro 
para as Classes pobres de Vila Real de 
Santo António. Enviada em 1949. Proc. 
85/MU/45, DGSU, arquivo da UALG.
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36- Planta do Estado atual, indústrias. Anteplano de Urbanização, Arquiteto Paulo Cunha, 1947. Cedido pela C.M.V.R.S.A.

Paulo Cunha ficou responsável, em 1945, de projetar o Anteplano de Urbanização 
de Vila Real de Santo António. Neste, estavam, desde logo, integrados o Plano Geral de 
Arranjo do Porto (1945), que associado tinha também um plano para a Avenida da Republica 
e o Bairro de Famílias Pobres (1944 - 1952), processos que tinham se iniciado antes do 
anteplano mas, que o integraram e onde o arquiteto esteve envolvido (CCDR Algarve). O 
Anteplano foi apresentado, pela primeira vez, a 1 de agosto de 1950, às várias instituições 
estatais (Direção- Geral de Serviços Hidráulicos, Junta Autónoma dos Portos, Direção Geral 
de Transportes Terrestes, Direção Geral dos serviços de Urbanização e Camara Municipal), 
às quais cabia dar o seu parecer, sendo o plano revisto e entregue nova versão em dezembro 
de 1955, tendo a correspondência entre as partes continuado até 1964. 

A planta (fig.36) de análise do Estado atual (levantamento dos edifícios e da sua 
utilização), apresenta um registo dos vários edifícios industriais que na sua maioria eram 
edifícios ligados atividades piscatórias, como fábricas de conservas, litografias, armazéns 
de salga e outros. Esta análise inicial resultava também, na identificação dos problemas a 
resolver pelo próprio plano na sua proposta, como o acesso a eletricidade, esgotos e água 
canalizada no território da vila, edifícios devolutos e planeamento do crescimento urbano, 
bem como o arranjo urbanístico de toda a vila, em especial, na regularização da sua frente 
de rio. No relatório, era referido que os edifícios em ruínas eram mais frequentes nas zonas 
industriais. 

No que diz respeito às áreas de expansão (fig.37), ficou definido que a zona de habita-
ção deveria crescer para o interior a Oeste, com uma pequena parte para sul até à estrada de 
Monte Gordo (zona de habitação existente a azul claro e a de expansão a azul escuro). Por 
sua vez, a industrial devia consolidar-se em duas zonas, onde já tem a sua maior expressão, 
a Sul, crescendo para o extremo sul da vila onde se deve focar a construção naval, já ali 
existente e a Norte, a indústria de conserva , indústrias de óleo de peixe e peixe prensado, 
em ligação à zona portuária – indústria existente a amarelo claro e a zona de expansão a 
amarelo escuro. As indústrias que estavam em locais inconvenientes para a salubridade da 
vila deviam ser transferidas, prevendo o plano largas áreas a norte para esse efeito.

A planta de zonas (fig.38) mostra a organização da vila, onde claramente, a zona 
central é dedicada a habitação, pontuada por zonas de recreio, ensino e serviços públicos. 
Nesta zona estava integrada a área pombalina, considerada de interesse histórico e artístico, 
onde não eram permitidos novos arranjos ou edifícios, preservando as características arqui-
tetónicas existentes. Nos extremos, temos as zonas industriais (amarelo), com a pequena 
indústria na zona norte (laranja), com destaque para a dimensão do espaço reservado para 
atividades portuárias (azul) estendendo-se para norte, encontrando como limite um curso de 
água. A zona sul destinava-se a indústria e grandes armazéns, e a zona norte, à indústria, 
artesanato ou pequena indústria, indústria portuária e grandes armazéns.

A proposta do arquiteto Paulo Cunha pretendia que a expansão da malha urbana se 
fizesse, maioritariamente, por linhas ortogonais, mantendo, de algum modo, uma conexão 
ao desenho pombalino, ainda que se verifique uma nova zona de habitação que não segue 
este critério, mas já afastada do centro fundador da vila. É proposto uma menor densidade 
populacional nas novas zonas, com arruamentos mais largos e espaços arborizados, tanto 
nos passeios como em redor das novas zonas habitacionais.

Uma preocupação são os serviços públicos, com a proposta de melhorar as con-
dições nos serviços atuais ou realojar os serviços em locais onde melhor possam servir a 
população.

Como já referido, na figura 38, existe uma clara distinção entre a zona de habitação 
e a zona indústria, com estas a serem separadas por zonas arborizadas, de recreio ou des-
portivas, quando possível. Pretendeu-se assim, retirar todas as indústrias da zona central da 
vila, até algumas indústrias pequenas e artesanato, recolocando-as a norte.   

37 - Planta das áreas de expansão com os edifícios industriais a desalojar. Anteplano de Urbanização, Arquiteto Paulo Cunha, 1947. Cedido pela C.M.V.R.S.A.

38 – Planta de Zonas. Anteplano de Urbanização, Arquiteto Paulo Cunha, 1947. Cedido pela C.M.V.R.S.A.

3.1.7 ANTEPLANO DE URBANIZAÇÃO DE VILA REAL DE SANTO ANTÓNIO
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Na frente da vila, pretende o arquiteto harmonizar toda a frente de rio, regularizando-a 
para acompanhar as obras já aprovadas para a zona portuária,  seguindo o arranjo proposto 
pelo próprio, no plano geral do porto e variante, com a diferença da doca, que agora está 
mais a norte, onde se previa a concentração da atividade portuária e conserveira

 No que diz respeito à habitação operária, inclui já o novo Bairro para Famílias Pobres, 
não definindo uma zona para os novos bairros do mesmo género, mas refere a possibilida-
de destes se localizarem nas zonas suburbanas e rurais. Contabilizando a necessidade de 
habitação para a população operária, nos cálculos de habitação a construir com o desenvol-
vimento da vila. Outro exemplo de aplicação afirma ser a construção de um bairro económico 
para os funcionários públicos, que vivem, na sua maioria, num aglomerado junto à estrada 
que segue em direção ao Alentejo, junto desse aglomerado de casas.

Em termos de acessos e transportes, previa-se  a circulação de veículos pesados 
através das vias principais e mais largas, evitando as zonas habitacionais e facilitando o 
acesso às zonas industriais e portuárias, com a concentração dos transportes na zona do 
porto: ligação fluvial a Espanha, apeadeiro da linha férrea e estação de camionagem (au-
tocarros) na mesma zona.  A estação ferroviária já estava definida anteriormente para se 
localizar a norte da vila antes da zona portuária. 

O Anteplano de Paulo Cunha aproveitou as zonas já industrializadas e clarificou-as, 
não alterando muito as zonas onde se localizavam as grandes indústrias. Torna-se evidente, 
ao ler a documentação, o valor que ainda tinha a indústria na vila, neste período - ainda que 
se identifique as zonas industriais como as que mais têm edifícios devolutos. Evidência da 
importância da indústria neste períodos é a área prevista para a expansão industrial e a fu-
tura zona portuária, bem como o parecer da Câmara Municipal em 1953, que pede que “nos 
terrenos de reserva a norte e a sul da vila, estudar a possibilidade da sua imediata aplicação” 
e um “novo estudo de arruamentos desta área industrial em condições de permitir a amplia-
ção da fábrica Luso-fabril”(Cunha, 1950).

 Outros pareceres levaram a outros ajustes, como os terrenos da antiga estação de 
caminho de ferro ficarem reservados à Direção-Geral de transportes terrestres, a inclusão 
de uma zona de feiras e um parecer quanto aos bairros económicos, dizendo que estes não 
deviam ser construídos em zonas rurais, mas integrados na malha urbana da vila, entre 
outros pequenos ajustes.

No entanto, existem dois fatores a destacar na comunicação entre as várias entidades 
depois da apresentação do plano. A primeira é o facto da previsão do crescimento popula-
cional, feita pelo arquiteto responsável pelo anteplano, que estava completamente errada . 
Em 1950, a população da vila era de 6.086 habitantes e estava previsto que chegasse aos 
11.000 habitantes em 1960, quando, na realidade, o que se verificou foi uma população de 
5.560 habitantes, um valor abaixo do que existia em 1950. Tal levou a um pedido de reava-
liação das fases de expansão da vila e das áreas a utilizar para a ocupação futura.  Outro 
fator que é apontado, por não terem sido tidos em conta, está relacionado com o turismo, 
que estava em fase crescente -“anteriormente a 1955, o movimento turístico no Algarve não 
havia tomado as proporções verificadas atualmente”. Referindo-se que Vila Real de Santo 
António tinha uma população flutuante, que devia ser tida em conta, pela sua proximidade a 
Espanha e à praia de Monte Gordo. Estava ainda, a ser considerada a construção de uma 
ponte que permitisse uma ligação a Espanha (ligação que só foi concretizada em 1991), que 
poderia aumentar a afluência à vila.

Vila Real de Santo António estava, claramente, a atravessar um período de menor 
desenvolvimento, adiando assim uma maior expressão do anteplano de imediato, como se 
comprova pela figura 40. Ainda assim, é possível observar uma clara evolução na zona do 
porto e da zona industrial a norte, bem como na regularização da frente de rio, que não 
foi concretizada como projetada pelo arquiteto Paulo Cunha, devido ao custo do terraplano 
associado ao avanço da linha de costa. É, ainda, possível, identificar alguns equipamentos 
públicos novos e os dois Bairros para famílias Pobres, um mais a sul, depois das fábricas de 
conservas e o outro a sudoeste, numa área ainda não completamente urbanizada, entre ins-
talações indústrias e outras habitações. Importa concluir que, neste estudo de caso, a indús-
tria não foi substituída pelo turismo a partir do Anteplano de urbanização, como aconteceu 
em outros casos, mas que passam a partilhar um papel importante na economia da cidade.  

40 - Prospeção, Preservação e Recuperação em Áreas Urbanas do Algarve, Cabeça Padrão, 1968. Retirado da Revista Monumentos nº30.

39 - Planta de Apresentação. Anteplano de Urbanização, Arquiteto Paulo Cunha, 1950. Cedido pelo arquivo da UALG.
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A indústria conserveira surge em Vila Real de Santo António, no século XIX, destacan-
do-se pela utilização do atum, e mantendo a sua presença na cidade até ao final do século 
XX.  Através da informação encontrada, é possível localizar as fábricas na malha urbana e 
fazer um resumo da passagem da indústria pela cidade, analisando as zonas industriais, a 
importância da indústria na cidade e a importância da mesma para o crescimento urbano. A 
figura 41 resume, em si, a recolha documental, oral e escrita, que permitiu localizar as várias 
fábricas.

A pesca e a conservação do peixe existem em Vila Real de Santo António, desde a 
sua construção, iniciados com as Companhias de Pesca, que ocupavam toda a frente da 
vila com a exceção do edifício da alfândega. Surgiu, depois, o investimento e fixação de 
espanhóis, italianos e gregos, sempre conservando pelo sal. No final do século XIX, mais 
precisamente em 1879, surge a primeira fábrica de azeite e molhos, que conservava numa 
lata hermeticamente fechada (inquérito industrial de 1881). A primeira fábrica era conhecida 
como Santa Maria, da sociedade Ângelo Parodi Fu Bartholomeu (1), que surge afastada do 
núcleo urbano mais a sul, junto ao rio; a Fábrica São Francisco, de Francisco Ténorio (2) em 
1880, mais junto ao núcleo urbano e duas ruas afastada do rio; a Fábrica São Sebastião, 
de Domenico Migone (3), em 1881, junto à fábrica de Ângelo Parodi, na Rua da Princesa; a 
fábrica de Sebastião Ramirez (4), em 1884, que se fixou a norte afastada do núcleo urbano 
e a Fábrica Guadiana, da empresa Pilotos & Capa (5) que foi criada 1884, segundo o registo 
do arquivo municipal, fixando-se a norte da cidade junto ao cemitério. Ainda no final do século 
temos António Soares Barreto, Rua do Príncipe, Manuel Gomes Baptista Junior, Rua da Prin-
cesa e a Companhia Industrial, rua do príncipe, não tendo, no entanto, mais informação para 
conseguir localizar com certeza estas três fábricas que estavam em funcionamento em 1890.

No início do século XX, temos a Fábrica Peninsular, da empresa Centeno, Cumbrera 
& Rodriguez (6), que tinha as suas instalações a norte, entre as fábricas S. Sebastião e Gua-
diana; a Fábrica Boa Esperança, da Pedro J. Candido & Cª (7), que se instala junto à fábrica 
de Francisco Tenório na zona sul da cidade e a Fábrica Aliança, da Sociedade de Conservas 
Aliança (8), em 1918, na zona sul sendo das fábricas mais distantes do rio junto à malha 
urbana. Nos anos vinte, existe um pico de fábricas em funcionamento das quais pouco se 
sabe: a Fábrica Lisboa da Jose Pedro de Souza Oliva, Lda (Jornal Europa); a Fábrica O Fu-
turo da Carmos, Cardoso & Cª, lda (Jornal Europa); a empresa Société Internacionale Limitée 
(Jornal Europa); a fábrica de Joaquim dos Santos Anselmo (5º Circ. Industrial), na rua 31 de 
Janeiro (atual Rua 25 de Abril); a fábrica da Rebocho, Lima & Cª, Lda (5º Circ. Industrial), na 
Avenida da República; a fábrica de João de Souza Brito, na Rua São Sebastião.  Ainda, no 
mesmo período, surgiram a  Fábrica Lusitânia da Empresa Industrial Lusitânia, Lda (9), em 
1921, que se instalaria na Avenida da República junto à fábrica de Parodi; a Cruz Martins & 
Cª (10), no cruzamento da Rua D. Infante Henrique com a rua Dr. Manuel Arriaga; a Fábrica 
do Grego da D.N. Charalampopoulos  S.A. (11), em 1924, que ficava a sul também junto da 
Parodi; a Fábrica Triunfo da Empresa de Conservas “Triunfo”, Lda (12), na Rua Cândido dos 
Reis;  a Tenório & Madeiras (13), em 1924, instalada a norte, integrada na malha urbana da 
vila; e a Conservas de peixe “A Popular”, lda (14), que surge sul, no fim da malha urbana da 
sua época (5ª Circ. Industrial).

Mais tarde, surge a Fábrica Victoria da firma Barbosa, Socorro & Cª Lda (15), em 
1928, instalada onde hoje é o edifício da capitania (arquivo VRSA); a Sales & Brito, Lda (16), 
em 1929, junto à avenida principal da vila; a Lucas & Ventura, Lda (5º Circ. Industrial), com 
alvará de 1933, da qual apenas se sabe que o edifício dava para a Rua D. Infante Henrique; 
a Fábrica Folque da Raul Folque & Filhos, lda (17), em 1930, a fábrica mais sul da vila, na 
periferia mas junto à água, em zona de armazéns e estaleiros.

Nos anos quarenta, sabemos que estavam a funcionar as seguintes fábricas: Fábrica 
Lisboa da Luso Fabril, lda (9), a última fábrica sul antes da estrada para Monte Gordo onde 

teria funcionado anteriormente a Fábrica Alegria da empresa Nóia de Brito, lda; a fábrica de 
Tiago Samudio (13), com alvará de 1944, que terá funcionado apenas durante um ano, no 
mesmo edifício que a Tenório & Madeiras (5º Circ. Industrial); a fábrica da Viúva e Herdeiros 
Francisco de Sacramento Pagarote, da qual não foi possível recolher qualquer informação, a 
não ser que laborou em 1947 (Conservas de Peixe, 1948).  

Quando a indústria parecia ter o seu destino traçado, um último esforço fez surgir a 
empresa Cofaco ou Comercial e Fabril de Conservas, lda (17), por junção das empresas 
Raul Folque & Filhos, Lda e  Centano, Cumbrera & Rodrigues & Cª, sendo a sua localização 
na fábrica da primeira, tendo sido transferida para os Açores e, mais tarde, surge a Comalpe 
(17), em 1976, fusão das empresas Águia-Peixe, Conservas SARL, SotAlgarve, Pilotos & 
Capa e o grupo COFACO. A passagem esporádica de algumas fábricas/empresas, tornou 
dificil obter informação suficiente para as localizar.

Ao longo do período estudado, é possível identificar cinco núcleos industrias: na zona 
sul, onde surgiram as primeiras fábricas e onde se concentra o maior número de instalações; 
a zona norte, afastada da cidade junto ao porto, sendo a segunda zona a ser ocupada; duas 
zonas interiores no centro da malha urbana, uma mais a norte e outra mais a sul, caracteri-
zadas por fábricas, na sua generalidade mais pequenas; e a zona mais periférica no extremo 
sul, ocupada principalmente por armazéns e estaleiros. 

Ainda que Vila Real de Santo António nunca tenha atingido o número de fábricas de 
outros centros conserveiros, o impacto do seu surgimento, assim como, da especulação 
e das crises, características da indústria conserveira, foi tão ou mais significativo devido à 
dimensão do seu centro urbano e das suas características.  

3.1.8 CRONOLOGIA INDUSTRIAL



64 65

P
T

P
iscinas M

unicipais

3.53

C
entro de Saúde

16

Fábricas - até 1900                  Fábricas - 1900 a 1925                        Litografias                  Salmouras

1. Parodi & Roldan > Societá Acc. Ângelo Parodi Fu Barlholomeu

2. Francisco Rodrigues Tenório > Viúva e Herdeiros de Francisco
Féria Tenório

3. Domenico Migone > Societá Acc. Ângelo Parodi Fu Barlholomeu
> Litografia

4. Ramirez & Cª

5. Piloto & Capa Cª

6. Centeno, Cumbrera & Rodriguez

7. Pedro J. Candido & Cª > José António Ritta

8. Sociedade de Conservas Aliança

9. Empresa Industrial Lusitania, lda > Nóia de Brito, Lda > Luso
Fabril, Lda > José António Ritta

10. Cruz Martins & Cª

11.  D.N. Charalampopoulos  S.A.

12. Empresa de Conservas "Triunfo", Lda.

13. Tenório & Madeiras  > Tiago Samudio

14. Fábrica de Conservas de Peixe "A Popular"

15. Barbosa, Socorro & Cª Lda

16. Sales & Brito, Lda

17. Raul Folque & Filhos > COFACO > COMALPE

Litografias:

Núcleo
Norte

Núcleo
Sul

Núcleo
Extremo Sul

Núcleo
Interior Sul

Núcleo
Interior Norte

1

Fabricas de Conservas em Azeite e molhos: Armazéns de salga:
I - Rita & Filhos, lda

II - Arménio Cardoso & Filhos, Lda

III - Manuel e Artur da Graça

IV - João Gregório

V - José António Ritta

VI - Tenório

VII - Sociedade Algarvia de Salgas, lda

A.  Ramirez, Perez, Cumbrera & Cª

B.  Parodi

C.  Madeira e Cª, Lda

D.  Sociedade de Litografia e Vazio, Lda

2

3 B 4 5
6

D

VII

A

1310

CVI
15

7

14

12

I14

119

II III IV
V 17

8

0 30 50 100 150 m

41 - Resumo das zonas industriais e localização das fábricas de conserva, assim como dos edifícios a esta complementares, em Vila Real de Santo António. Elaborado pelo autor
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A sua localização geográfica, motivo do surgimento daquela povoação, desde do tem-
po que era denominada Santo António de Arenilha, continuou a ser benéfico ao seu cresci-
mento e importância ao longo do tempo – perdendo força mais tarde com o fim de controlo 
da fronteira em 1995 –, seja pela movimentação do seu porto, que servia de entrada em 
Portugal, seja pelo controlo de fronteira e ligação a Espanha motivo da construção da Vila 
Pombalina.

 “A povoação de Vila Real de Santo António era, então, conhecida pela designação 
de Vila de santo António de Arenilha, designação esta que foi proibida por D João III e, mais 
tarde pelo ministro D. José. Em 1673, a vila havia desaparecido, tendo-se dispersado a 
população, pelos campo e povoações vizinhas de Monte Gordo, Cacela e Castro Marim. O 
Marques de Pombal, em 1774, mandou nas imediações da antiga vila de Arenilha, projetar e 
construir nova vila…” (correspondência Anteplano, 1964)

A indústria conserveira e as indústrias que lhe eram subsidiárias, foram, durante um 
largo período o motor económico da vila, fixando a população na vila nos tempos de maior 
trabalho. Beneficiando da relação de proximidade com Monto Gordo e Castro Marim, que 
absorviam a população excedentária e ofereciam mão de obra sazonal, Vila Real de Santo 
António beneficiou, ainda, das suas excelentes condições portuárias – mantidas pela indús-
tria do minério – sendo a mais importante lota de atum do Algarve, o peixe mais utilizado 
nas fábricas da indústria de conserva, que ali se fixou e desenvolveu a partir de 1879. O 
crescimento populacional, que se deu ao longo do tempo e que andou, sempre, a par com 
a indústria de conservas e de peixe, fez a malha urbana crescer e trouxe a necessidade ga-
rantir melhores condições portuárias, bem como soluções viárias para sua população e para 
a transação de mercadorias. Não se encontrando provas que este crescimento tenha sido, 
desproporcional, a capacidade de crescimento da vila, não se justificando, talvez, por essa 
razão a construção de bairros operários de iniciativa privada ou estatal, surgindo o primeiro 
Bairro para Famílias Pobres já no fim da primeira metade do século XX.       

 “A população de Vila Real de Santo António tem oscilado, no decorrer do tempo, em 
conformidade com as vicissitudes das indústrias de pesca e das conservas de peixe e, dada 
a influencia predominante destas duas indústrias básicas, na economia Algarvia e, particular-
mente na economia deste concelho” (correspondência Anteplano, 1964).

A sua importância é demonstrada, também, pelos vários planos que foram sendo 
elaborados ao longo do tempo, desde da linha de caminho de ferro ou o Plano de arranjo do 
porto até ao Anteplano de Urbanização. O arranjo do arquiteto Paulo Cunha manteve as duas 
zonas industriais mais importantes a Sul e a Norte. A Sul, estavam priorizados a construção 
naval e os estaleiros, o que ainda hoje é uma realidade. Ali existiram, também, fábricas de 
conserva até ao final do século XX, sendo que as mais próximas da zona central da vila 
deram lugar a edifícios de habitação ou permanecem devolutos, sendo a fábrica COFACO, 
mais tarde COMALPE, localizada no extremo sul da vila a última memória desta época con-
serveira. A Norte, junto ao porto, previa-se a instalação de mais fábricas, mas tal nunca se 
verificou. Nenhuma fábrica de conservas se instalou a norte depois do Anteplano, estando 
atualmente as fábricas Ramirez, Guadiana e Peninsular em ruínas. Na zona a Oeste das 
antigas fábricas, concretizou-se a deslocação das pequenas indústrias que estavam na zona 
central, prevista no plano, sendo hoje a zona industrial da cidade de Vila Real de Santo An-
tónio. Depois da aprovação do Anteplano, a indústria de conservas manteve, ainda, alguma 
importância na vila, importância que partilhava com o turismo a partir dos anos 50. Enquanto, 
a indústria seguiu um caminho descendente até ao seu desaparecimento, o turismo percor-

reu o caminho oposto, crescendo na sua importância económica até aos dias de hoje.

3.1.9 VILA REAL CENTRO CONSERVEIRO DE ATUM
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3.2. OLHÃO

O território onde se localiza Olhão terá sido local de passagem para vários povos, 
desde o neolítico até à formação de Portugal. A prova dessa passagem são as cetárias ro-
manas, encontradas no local onde existiu, também, uma fábrica de conservas, local este que 
daria origem à doca pesca. Tal comprova a permissa de que este foi, desde a antiguidade, 
um local propício à prática conserveira, pela abundância de matérias-primas (Oliveira, 1906).

A ocupação que originou a malha urbana atual, terá ocorrido de forma similar a outras 
vilas piscatórias algarvias: Ferragudo, Quarteira, Fuzeta e Monte Gordo. A zona costeira é 
ocupada na época das pescas, sazonalmente, por pescadores de vilas próximas e/ou de 
outros pontos do país que, de forma gradual, se vão fixando, ainda nas cabanas de junco, 
até formar um aglomerado significativo. No caso especifico de Olhão, são apontadas duas 
razões principais para a fixação populacional naquele local: em primeiro lugar, as condições 
naturais, que para além do sustento que o mar oferecia e que tinha atraído a população, 
oferecia, igualmente, água em abundância, como comprova a exploração de poços nas pri-
meiras fases de expansão da vila; em segundo, a possibilidade de ali ser possível fugir aos 
impostos e praticar o contrabando, dada a inexistência de “governo”, sendo que vários auto-
res defendem ser essa a razão pela qual vários pescadores de Faro procuraram ali fixar-se, 
dando volume à povoação (Romba, 2008). 

Não se sabe, exatamente, quando se deu a fixação de população na Praia de Olhão, 
mas acredita-se que terá sido entre o final do século XVI e o início do século XVII, datando 
de 1614 a construção da capela (atual igreja da Soledade). O número de cabanas continuou 
a aumentar sendo que em 1695 a Praia de Olhão passou a freguesia. Em 1689 inicia-se 
a construção da Igreja Matriz de Nossa Senhora do Rosário. Com a contrução destes im-
portantes edifícios, Olhão dava passos largos para ser um local de permanência e não de 
sazonalidade (Nobre,1984; Romba, 2008).

Em 1715, a Igreja Matriz abre ao culto e é autorizada, pela rainha, a construção de um 
conjunto de casas. Pensa-se que, até aqui, apenas os edifícios religiosos seriam de pedra e 
cal, sendo o resto cabanas de colmo. Este é, marcadamente, o fim do período de ocupação 
do sítio de Olhão e inicia-se um período se consolidação e de expansão da povoação, agora 
com uma construção mais segura e duradora, ainda que continuem a existir cabanas (No-
bre,1984; Romba, 2008)

Era notório o crescimento progressivo da freguesia, sendo que em 1722 é definido um 
novo limite, extendendo-se a norte, até ao Poço Velho, para nordeste e noroeste, em direção 
às hortas que ali existiam. Aumentam, então, os pedidos para a construção de casas, devido 
à prosperidade que traziam as práticas da pesca e a agricultura, que era praticada como 
complemento. Este período de bonança foi apenas interrompido pelo terramoto de 1755, 
que arruinou a cobertura da Igreja Matriz, parte da capela e causou estragos nas habitações 
existentes. Ainda assim, não se verificou um abrandamento significativo, como aquele que 
se verificou em outras vilas, tendo Olhão recuperado do desastre como alguma celeridade. 
Prova disso são os números registados em 1758, de 500 casas e 300 cabanas, que aos 
poucos de transformavam em edifícios. Em 1771, é estabelecido o Compromisso Marítimo 
adossado, à capela, e em 1790 a povoação já não era constituída por qualquer cabana (No-
bre,1984; Romba, 2008).

No início do século XIX, mais precisamente em 1808, Olhão passa de sítio a vila, 
nomeada Vila de Olhão da Restauração, passando a ter Câmara Municipal a partir de 1826. 
Consolidada a malha central da vila, junto aos dois edifícios religiosos, e seguida de uma ex-
pansão para norte, o foco da vila vira-se para sul, para a sua zona portuária. Olhão afirma-se 
como o mais importante centro piscatório da região; bem como o mais especializado em pes-
ca do alto. Esse estatuto era reflexo das movimentações do seu porto. Em 1842 instala-se a 
Alfândega na zona central junto à ria.  

   A economia da vila, que se desenvolveu devido à pesca, é alavancada neste pe-

42 - Vista aérea sobre a cidade de Olhão, c. 1980. Arquivo Municipal de Olhão 
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ríodo, pelo negócio da conserva de peixe salgado e seco. Enquanto que o peixe fresco 
alimentava as zonas interiores do Algarve e baixo Alentejo, o peixe conservado e os produ-
tos agrícolas da região alimentavam o mercado nacional e internacional. Com o desenvol-
vimento económico deu-se a expansão urbana, com novos bairros a sul e o surgimento de 
uma zona industrial e comercial junto à ria, composta por armazéns, atividades artesanais 
e estaleiros de construção naval. A Câmara Municipal mandou construir um cais público em 
1857, e um mercado de peixe em 1866. À medida que novos edifícios privados se instalavam 
na zona junto ao porto, os proprietários eram incentivados a aterrar a zona de rio em frente 
à sua propriedade, sendo que aqueles que tinham atividades ligadas ao mar aproveitavam 
para construir cais privados. A frente rio da vila foi ganhando, assim forma, ao ritmo possível 
do investimento privado, aterrando as zonas que, nas décadas passadas, eram alagadiças 
ou de pântano, servido estes aterros, também, para proteção dos avanços do mar vila dentro 
(Nobre,1984; Oliveira, 1906; Romba, 2008).

Na segunda metade do século XIX, surgem as primeiras fábricas de conservas entre 
as quais a Fábrica Velha, como era conhecida, por ser a mais antiga da vila, dos Ètablisse-
ments F. Delory, que terá iniciado a sua atividade entre 1881 e 1882. Antero Nobre afirma 
que, em 1882, havia já duas fábricas a funcionar, sendo a segunda possivelmente de Arthur 
Alèno Père, cuja localização se desconhece. Em 1890, no inquérito industrial desse ano 
consta apenas o nome da empresa Alberto L. Verdeau Freire & Cª, não fazendo o docu-
mento qualquer referência à sua localização. Sobre Verdeau, Antero Nobre faz, igualmente, 
referencia dizendo que se incompatibilizou com os operários olhanenses e foi dos primeiros 
industriais a deixar a vila (Nobre, 1984; Rodrigues, 1997; Serra, 2007)

Olhão teve um crescimento contínuo desde a sua fundação atravessando um período 
de maior crescimento entre 1730 e 1830. O terramoto de 1755, não lhe sendo alheio, não 
teve o efeito nefasto, sentido noutras povoações do barlavento algarvio e, apesar, dos efeitos 
da crise em 1830, recuperou o crescimento nos anos seguintes. Talvez por ser uma povoa-
ção pequena, tinha mais margem de progresso, apoiando o seu desenvolvimento na pesca 
e comércio de peixe, teve um desenvolvimento ainda mais acentuado aquando da chegada 
da indústria de conserva moderna, no século XIX. Com um grande incremento de todas as 
atividades a esta ligadas, como a pesca e a construção naval, o movimento comercial do 
seu porto e da sua economia em geral é alavancada pela indústria conserveira e da pesca. A 
população da vila aumentou, acentuadamente, como consequência da chegada da indústria, 
atraindo gentes do campo, das povoações mais próximas e até de outros pontos do país 
(Nobre,1984).

43 - Planta de Olhão de 1873. Romba, 
2008

Fundação (Séc. XVII)                   Séc. XVIII - XIX                   Séc. XIX-XX                   1900-1960 100 30 50 100m

44 - Planta de evolução da cidade de Olhão, por zonas consolidadas. Elaborado pelo autor.
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No início do século XX, a chegada do caminho de ferro à vila de Olhão viria a ser um 
dos mais importantes acontecimentos, contribuindo gradualmente para o seu desenvolvi-
mento.  

O processo inicia-se em 1898, com o projeto do engenheiro Pedro Inácio Lopes, que 
colocava a nova estação a Noroeste, junto da malha urbana da vila, com a possibilidade de 
uma ligação ao cais (Gazeta dos caminhos de ferro, Nº364, 16 de fevereiro de 1903, p.58) O 
primeiro troço desta proposta foi aprovado no mesmo ano, apesar do Conselho Superior de 
Obras ter mandado estudar a viabilidade da linha passar mais próximo do cais, como aconte-
cia no caso de Faro. A Câmara Municipal defendeu a alternativa ao projeto inicial, afirmando 
“que não só embelezará aquele porto; como evitará grandes despesas em transportes de 
pescarias”, mas o parecer do Ministério das Obras publicas foi desfavorável dizendo, em 
1899, que a alternativa “torna-se muito dispendiosa porque atravessa importantes proprieda-
des rusticas, bem como a avenida em construção” (Gazeta dos Caminhos de Ferro, N1206, 
16 de março de 1938, p.154).

Em 1902, o segundo troço do projeto para a linha de caminho de ferro foi aprovado. 
Este mantinha as características originais, incluindo a estação junto à vila e a possibilidade 
de uma ligação ao cais. Contudo, a autarquia manteve-se relutante, apontando para uma 
nova localização da estação, propondo então que esta ficasse a norte da vila, entre as estra-
das municipais nº9 e nº3, “alegando-se exigências estéticas e melhor acesso da povoação”. 
As opiniões da direção do Sul e Sueste e do Conselho de Administração, das obras publicas, 
dividiram-se quanto à proposta, o que levou o ministro a nomear uma comissão para decidir 
sobre o assunto, uma vez que em Olhão parte da população apoiava a iniciativa camararia e 
outra defendia a localização original (Gazeta dos caminhos de ferro, Nº364, 16 de fevereiro 
de 1903, p.58).

O parecer da comissão foi favorável à proposta da Camara Municipal de Olhão, tendo 
os trabalhos sido iniciados em 1903 e terminados no mesmo ano. No entanto, a inauguração 
da estação aconteceu apenas a 15 de maio de 1904 (Marques, 1999).

A linha de caminho de ferro definiu um novo limite para a vila, separando esta do seu 
cemitério mais a norte, transpondo-se através das passagens de nível e de um viaduto. A 
malha urbana que crescia junto das principais vias de acesso à cidade começou a ocupar 
os espaços entre a vila, a linha férrea e a estação, que se encontrava mais afastada das 
construções existentes. Olhão atraiu para si novas construções, principalmente armazéns 
comerciais, para retenção de produtos agrícolas e algumas fábricas de conservas que se 
viriam a instalar nos anos seguintes (Nobre, 1984).

Na viragem do século, a população rural foi atraída pelo trabalho industrial, da mesma 
forma que pescadores de outras povoações se mudaram para Olhão, devido à crescente 
procura de peixe por parte das fábricas de conserva. Como consequência imediata, surge o 
crescimento da população, que obrigou à construção de mais habitações, o que, aliado ao 
espaço ocupado pela implantação das fábricas de conserva e das indústrias subsidiárias, 
obrigou a Câmara Municipal a pedir a revisão dos limites da freguesia de Olhão, acabando 
estes por se estender até à Estrada Real nº 78 (atual Estrada Nacional nº 125). Devido à 
crescente procura espaço, foi necessário aterrar zonas pantanosas e expropriar terrenos 
periféricos, para acomodar a crescente expansão da malha urbana da vila. Exemplo disso 
são os casos da Horta do Padre Tomaz ou dos aterros da zona conhecida por “Os Charcos”, 
ainda no final do século XIX, bem como dos “alagadiços das Praínhas” (Nobre, 1984).

Este crescimento exacerbado tornou-se avassalador, para a pequena vila com a Pri-
meira Guerra Mundial. O conflito fez disparar a procura de conservas alimentares por parte 
dos países envolvidos, o que se refletiu no número de fábricas que abriam devido à especu-
lação. Em Olhão, relatam-se várias fábricas improvisadas, em espaços reduzidos, sem orga-
nização ou sem o suporte financeiro necessários, desaparecendo tão depressa como tinham 
aparecido, devido ao fim do conflito. A identificação e contabilização destas fábricas, fruto 
da especulação, torna-se uma tarefa difícil pela falta de registo obrigatório e pela falta de 
regulamentação necessária, sendo apontado pela tradição oral o número de oitenta fábricas 
até ao final do conflito, o que parece bastante exagerado se apenas contabilizar as fábricas 
de conserva em azeite e molhos (Nobre, 1984).

Ainda assim, é inegável a importância deste período para Olhão, tendo ultrapassado o 
mais numeroso centro conserveiro em número de fábricas, Lagos, e mantendo essa posição 
até ao final do século. A estatística disponível reflete isso mesmo; em 1908 Lagos tinha dez 
unidades fabris, contra sete de Olhão. Em 1916, tinha dezassete, contra treze em Lagos e, 
em 1917, são já apontadas trinta e quatro em Olhão, enquanto Lagos manteve o anterior 
número de fábricas. Esta duplicação de instalações comprova a dificuldade em contabilizar o 
seu número, assim como a enorme especulação existente neste período, que trouxe conse-
quências urbanas a Olhão (Rodrigues, 1997).

O crescimento populacional foi demasiado acelerado, comparado com a capacidade 
de absorção e construção de novas habitações por parte da vila de Olhão. São, por isso, 
referidos casos de sobrelotação de habitações existentes no centro da vila, bairros impro-
visados de cabanas ou barracas, que foram sendo empurrados cada vez mais para longe 
do centro da cidade, à medida do crescimento da malha urbana. Identificado está um bairro 
conhecido como “Barraquinhas”, localizado a norte da linha férrea e do Campo das Prainhas, 
que continuou clandestino e, mais tarde, começou a reconstruir-se em alvenaria, igualmente 
de forma clandestina. Alguns industriais contruíram pequenas filas de casas modestas para 
alguns dos seus trabalhadores, o mais perto possível da fábrica (Nobre, 1984).

3.2.1 CAMINHO DE FERRO 3.2.2 OLHÃO DURANTE A PRIMEIRA GUERRA MUNDIAL 1916



74 75

45 - Plano hidrográfico da barra e cais 
de Faro e Olhão, levantado em 1916. 
Documento cedido pela B.N.P.

O levantamento efetuado em 1916, figura 45, a meio da 1ª Guerra Mundial per-
mite-nos fazer uma análise do crescimento urbano neste período desde o século XIX, bem 
como identificar alguns elementos urbanos importantes do mesmo. Um elemento evidente é 
a linha de caminho de ferro, na sua relação com a malha urbana da cidade podendo consta-
tar-se que, desde a sua construção em 1903, até 1916 esta expandiu-se e consolidou-se até 
à linha férrea, principalmente para Noroeste onde antes existia a Horta do Júdice, assinalada 
na planta de 1873 (fig. 43). Não é possível visualizar na sua plenitude, o espaço a norte da 
linha e até à Estrada Real nº78, mas, ainda assim, é possível identificar o Cemitério, bem 
como as construções existentes a Oeste do mesmo.

A sul, a vila apresenta um alargado porto em toda a sua frente de mar, com alguns 
cais sobre a água. A este, identifica-se junto a “Fábrica Velha”, podendo ler-se na legenda 
“Estaleiro”, que para ali se tinha mudado desde o início do século XX. No centro desta zona 
portuária é possível identificar dois edifícios lado a lado, que correspondem aos novos mer-
cados, um de verduras e outro de peixe, edificados em 1915, substituindo o mercado coberto 
que ali existia e considerado pequeno para as necessidades da vila.

É, ainda, possível identificar várias salinas em redor da vila, o matadouro municipal, 
construído em 1893, (sendo o edifício mais a sul no Campo das Prainhas), a Oeste da vila 
e, ainda, a Este, identifica-se a Fábrica Fialho, isolada do resto da vila e com cais próprio. 

Quanto às fábricas de conserva durante as primeiras décadas do século XX, temos 
a informação que, em 1906, existiam sete fábricas segundo Ataíde Oliveira:  Ètablissements 
F. Delory, Miguel Migone, Feu & Hermanos e Manuel António Soares, todas na Rua de D. 
Carlos, Christina & Quintas na Rua de S. Bartholomeu, Goso Amâncio na Praia do Levante e 
João Viana Cabrita Rua das Lavadeiras (Oliveira, 1906).

Em 1916, seriam já dezassete, pela informação disponível e, de acordo com as datas 
de fundação das empresas, estariam as seguintes em laboração: (1) Ètablissements F. Delo-
ry; (2) J. A. Pacheco; (3) Gio Batta Trabucco, lda; (4)Honrado & Honrado, Lda; (5) Sociedade 
de Conservas Algarve, Lda; (6) Nicolló Lazarra; (7) Ramirez & Cª, lda; (8) Augusto Bruno; 
(9) Quinta, lda; (10 e 11) Saias Irmãos & Cª, Lda com duas fábricas; (12) Júdice Fialho; 
(13) Guerreiro & Cª, lda; (14) Baganha, Correia & Cª. Lda; (15) Domingos Lourenço Baêta; 
(16) União Industrial de Conservas, lda e, (17) na localização onde mais tarde funcionaria 
a Conservas Unitas, Lda, estaria já, neste período uma fábrica a funcionar, mas não foi 
possível precisar a empresa (Rodrigues, 1997; Arquivo Municipal de Olhão; 5ª Circunscrição 
Indústria).

No ano seguinte, segundo Duarte Abecasis, existiam 34 fábricas de conserva de pei-
xe, com 2.638 operários, o dobro dos registados em Lagos, Portimão e Vila Real de Santo 
António. Existem algumas possibilidades que podem explicar esta diferença de números, 
num espaço curto de tempo (de 1916 para 1917). Uma delas seria que nem todas seriam 
fábricas de conservas em azeite e molhos, como acontece, por vezes, em algumas fontes. 
Neste caso, Duarte Abecasis, em 1926, apresenta duas tabelas, diferenciando as fábricas 
dos armazéns de salga, indicando, ainda, o número de trabalhadores, e considerando que, 
para estes dados a informação parece sólida. Assim sendo, a duplicação dos números pode-
rá dever-se à falta de rigor em 1916, sendo possível existirem mais fábricas a funcionar do 
que as que apontam os números.

No entanto, a hipótese mais forte, será esta diferença poder, se explicar, pela enorme 
procura de alimentos conservados durante os últimos dois anos da 1º Guerra Mundial, sur-
gindo então inumeras fábricas que poderão ter funcionado apenas até ao fim do conflito. Pela 
informação disponível, nas diferentes fontes consultadas, existem somente quatro novos 
registos de novas fábricas, identificados entre 1917 e 1918 (Figueira & Cª, lda/J. Reis Silva/
Aliança Fabril, Lda/Francisco Alves), o que poderá ser explicado pela falta de obrigatoriedade 
de registo fabril e pela pouca regulação do sector neste período. Não parece existir qualquer 
outra informação destas fábricas, que terão isido instaladas, aproveitando a especulação do 
conflito, e desaparecido quando este terminou (Abecasis, 1926; Rodrigues, 1997).

3.2.3 FÁBRICAS DE CONSERVA NO INÍCIO DO SÉCULO XX
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O primeiro conflito mundial impulsionou as indústrias da pesca e das conservas, em 
Olhão, e a sua população não só conseguiu manter-se como cresceu, apesar das baixas e 
problemas trazidos pelo conflito. 

Em 1920 era o centro conserveiro com maior número de fábricas e maior população 
do Algarve, com 24 574 habitantes no seu concelho, apenas com menor população do que 
Silves e Loulé, dois concelhos com áreas significativamente maiores (Nobre, 1984; Cosme, 
1999). Estes números revelam a dimensão que tinha ganho a vila de Olhão, apresentando 
uma grande densidade populacional que, aliada à falta de infraestruturas urbanas, causou 
graves problemas de insalubridade e focos de doenças endémicas (Nobre, 1984).  

O aumento da população operária, devido ao crescente número de fábricas que se 
instalavam na vila, levou à densificação de população no centro urbano, ao crescimento 
dos bairros improvisados  no limite da cidade e junto ao caminho de ferro. Ainda que alguns 
industriais tenham construído casas para os seus trabalhadores, verificava-se um esforço 
vão, em relação à real necessidade de habitação por parte desta população. O número de 
pescadores vindos de outros pontos do país, que se instalaram na vila devido à procura de 
peixe por parte da principal indústria da vila, também contribuiu para o aumento da popu-
lação. Ainda que, em certo, período o número de habitantes se tenha mantido, estes não 
eram, na sua maioria, descendentes da população Olhanense e, por essa razão, era difícil a 
absorção e distribuição desta população pelas habitações existentes e/ou em novas habita-
ções (Nobre, 1984).

No que diz respeito às infraestruturas da vila, estas eram quase inexistentes. A maio-
ria da água para a população, neste período, era obtida através de poços. Os esgotos eram 
valas abertas nas ruas até à Ria, e quase todos os despejos domésticos, industriais e pluviais 
eram feitos para estas, em valas a céu aberto. Ainda que existisse uma recolha de parte 
destes despejos pelas “carroças pipas”, e mesmo que em outras localidades as condições 
fossem iguais ou similares, a densidade populacional de Olhão e a dimensão da sua ativi-
dade industrial espalhada pela vila, que incluía fábricas de guano, originaram manifestações 
de protesto em 1926, (pois utilizavam os restos de peixe das restantes fábricas para fazer 
farinhas e óleo de peixe) escalavam o problema de salubridade da vila (Nobre, 1984).  

Estes problemas não foram solucionados de imediato, mas a instalação pública e 
privada de rede elétrica, inaugurada em 1924, e a instalação de três grandes esgotos coleto-
res ligados à ria, foram o início do melhoramento da salubridade e qualidade de vida da vila, 
que iria culminar em 1931, com o fim das “carroças pipas” e coletores de despejos nas vias 
públicas (Nobre, 1984).  

Ainda neste período, devido à crise do escudo (1915-1928), a indústria conservei-
ra conseguiu colocar melhor os seus produtos no estrangeiro, devido à desvalorização da 
moeda portuguesa. Infelizmente não existem números concretos para as fábricas em Olhão, 
entre 1917 e 1930, mas é referido, pelo Instituto Português de Conservas de Peixe (IPCP), 
que estariam a funcionar 400 fábricas em 1926, embora com uma produção mais baixa que 
em 1918 (IPCP, 1969).

Por essa razão, a contabilização de fábricas para o ano de 1924, antes da crise de 
escassez de peixe, é apenas um exercício de exposição dos dados disponíveis, sem certe-
zas do número exato de fábricas a funcionar na vila de Olhão: (1) Ètablissements F. Delory, 
a fábrica funcionou antes e depois desta data; (2) J. A. Pacheco, a fábrica funcionou antes 
e depois desta data; (3) Gio Batta Trabucco, lda, a fábrica funcionou antes, funcionava em 
1921, segundo o arquivo de Olhão, e depois desta data; (4) Honrado & Honrado, Lda, a 
fábrica funcionou antes, funcionava em 1923, segundo o arquivo de Olhão, e depois desta 
data; (5) Sociedade de Conservas Algarve, Lda, com anúncio no Jornal Europa em 1924; 
(6) Nicolló Lazarra, a fábrica funcionou antes e depois desta data; (7) Ramirez & Cª, lda, a 
fábrica funcionou antes e depois desta data; (8) Augusto Bruno, a fábrica funcionou antes 

e depois desta data; (9) Quinta, lda, segundo o arquivo de Olhão estava a funcionar neste 
ano; (10 e 11) Saias Irmãos & Cª, Lda, as fábricas funcionavam antes e depois desta data; 
(12) Júdice Fialho & Cª, lda, a fábrica funcionou antes e depois desta data; (13) Guerreiro & 
Cª, lda, a fábrica funcionou antes e depois desta data; (14) Baganha, Correia & Cª. Lda, com 
alvará de 1924 (5º Circunscrição Industrial); (15) União Industrial de Conservas, lda, a fábrica 
funcionou antes e depois desta data; (16) Domingos Lourenço Baêta, a fábrica funcionou 
antes e depois desta data; (17) Figueira & Cª, lda, com anúncio no Jornal Europa em 1924; 
(18) J. Reis Silva, a fábrica funcionou antes e depois desta data; (19) Aliança Fabril, Lda, a 
fábrica funcionou antes e depois desta data; (20) Sardinha do Algarve, lda, com anúncio no 
Jornal Europa em 1924; (21) Sociedade de Conservas “Madrugada”, lda, com anúncio no 
Jornal Europa em 1924; (22) Empresa de Conservas Nereida, Lda, a fábrica funcionou antes 
e depois desta data; (23) Gian Battista Parodi, a fábrica funcionou antes e depois desta data; 
(24) Lucas & Ventura, lda, terá iniciado atividade em 1922 e constrói casas para os seus ope-
rários em 1925; (26) J. P. Leonardo, lda, a fábrica funcionou antes e depois desta data; (27) 
Henrique & Cª, lda, a fábrica funcionou antes e depois desta data; (28) Marques, Vaz Velho & 
Caiado ,lda , a fábrica funcionou antes e depois desta data; (29) Martins Baptista & Cª, Lda, 
a fábrica funcionou antes e depois desta data; (30) Mendonça, Loureiro & Almodover, Lda, 
com alvará de 1924 (5º Circunscrição Industrial); (31) J. N. Pité, Lda, com alvará de 1923 e 
a funcionar depois (5º Circunscrição Industrial); (32) Anglo-Lusa, Lda, com alvará de 1923 e 
a funcionar até 1926 (5º Circunscrição Industrial);  (33) Sociedade Comercial Farense, com 
alvará de 1923 e a funcionar até 1930 (5º Circunscrição Industrial); (34) Torres & Sousa, Lda, 
com alvará de 1923 e a funcionar até 1937 (5º Circunscrição Industrial); (35) Mascarenhas, 
Carmo, Lda., com alvará de 1924 e funcionou até 1927 1924 (5º Circunscrição Industrial); 
(36) Manuel de Jesus Santos, com alvará de 1924 (5º Circunscrição Industrial); (37) Socie-
dade de Conservas Belmonte, Lda, com alvará de 1924 (5º Circunscrição Industrial); (38) 
Feleciano A. Pereira, com anúncio no Jornal Europa em 1924; (39) Pacheco & Larião, Lda, 
com anúncio no Jornal Europa em 1924; (40) Fábrica de conservas de Brito & Madeira, lda, 
com anúncio no Jornal Europa em 1924; (41) Rodrigues & Cunha, Lda, com anúncio no 
Jornal Europa em 1924; (42) “A Salvadora”, Lda, com anúncio no Jornal Europa em 1924. 

Ainda neste período, as fábricas J.M. Cabeçadas, que terão iniciado laboração em 
1920, sem alvará; Sociedade de Pescarias e Conservas, lda, que terá iniciado laboração 
em 1920, com alvará de 1925 e a Parceria Industrial de Conservas, lda,  que terá iniciado 
laboração em 1920, foi registada em 1922 em Olhão, e com alvará de 1928;  estando todas 
identificadas como Fábricas de Guano na 5º Circunscrição Industrial, permanece a dúvida se 
foram, em algum período, produtoras de conservas de peixe ou se foram apenas Fábricas 
de Guano. Seriam estas as fábricas a funcionar durante este período, ainda que sem plenas 
certezas que todas as indicadas estivessem em funcionamento, e sem números concretos 
que seriam apenas estas. 

Os anúncios no Jornal Europa de 1924, os dados da 5º Circunscrição e o fundo Do-
cumental do Arquivo de Olhão, permitem-nos conferir que muitas destas fábricas estariam, 
realmente, a laborar neste período temporal. Foi nele que existiu maior número de fábricas a 
funcionar simultaneamente, sendo que, mais tarde, a regulamentação da atividade e as suas 
restrições iriam controlar o aparecimento exponencial de novas fábricas. 

46 – Recortes de anúncios de fábricas 
de conserva. Suplemento do Jornal 
Europa, ano IV, janeiro de 1924. Ce-
dido pelo Museu de Lagos e Arquivo 
Municipal de Olhão.

3.2.4 SOBREPOPULAÇÃO E O NÚMERO MÁXIMO DE FÁBRICAS ANTES DA CRISE
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3.25 BAIRRO OPERÁRIO DO ARQUITETO CARLOS RAMOS

A iniciativa privada teve um papel importante na construção de habitação operária, 
no Algarve. É possível identificar alguns casos de construção de habitações, por parte de 
industriais conserveiros, para os seus operários, quer seja na mesma propriedade das insta-
lações fabris, seja nas proximidades. Nem sempre as habitações disponíveis apresentavam 
as melhores condições de habitabilidade, sendo estas construções improvisadas na periferia 
ou casos de sobrelotação de fogos e, até, de bairros ou zonas inteiras de algumas vilas, 
como se verificou em Olhão (Agarez, 2013).

O bairro operário, encomendado pelo industrial Cândido do Ó Ventura, ao arquiteto 
Carlos Chambers Ramos é, no entanto, diferente dos demais pela suas preocupações so-
ciais e técnicas, aliada a uma construção económica. Este foi implantado em frente à fábrica 
Lucas & Ventura, nome que é também atribuído ao bairro. Eram constituído por quinze fogos, 
com um ou dois quartos e cozinha, que partilhavam um pátio central que dava acesso a todas 
habitações, sendo que algumas tinham, ainda, um terraço virado para a Rua Almirante Reis 
ou para a Rua Manuel Martins Garrocho. A grande diferença para as habitações comuns de 
Olhão estava na organização e espacialidade do bairro, que permitia iluminação e ventilação 
naturais do espaço, tendo uma rede privada de esgotos, o que não era comum, assim como 
os lavadouros e sanitários coletivos (Agarez, 2013).

Esta é a primeira iniciativa, registada, na construção de um bairro económico ou de 
habitação operária, com um projeto de arquitetura e todas as preocupações estéticas e téc-
nicas que lhe são inerentes, tendo sido concluído por volta de 1925. Este surgiu muito an-
tes das iniciativas públicas, sejam camararias ou estatais, dos bairros operários, bairros de 
pescadores, bairros camarários ou económicos, e a sua importância está, também, nesse 
facto e por partilhar, com esses futuros bairros, de uma forma geral, todas as qualidades da 
habitação planeada. 

3.2.6 OLHÃO NOS ANOS 30

Nos anos 30, assistimos à estabilização do número de fábricas da indústria de con-
servas em Olhão. Terminada a crise da moeda e mesmo com crise mundial a fazer-se sentir 
na Europa, a vila de Olhão mantém, como motor da sua economia a indústria de conservas 
e pescas. A sua população continua a crescer e, com esta, também a malha urbana. Porém, 
a falta de peixe, em 1933, contribui para a escasses de trabalho, com enormes repercussões 
para a população operária desta década (Rodrigues, 1997).

Através da figura 49, podemos fazer uma análise da malha urbana de Olhão, em 
1936, no que respeita à sua expansão. É notório o crescimento entre o caminho de ferro e a 
Estrada Nacional 125, junto às principais vias rodoviárias de acesso à vila. A Noroeste temos, 
próximo do cemitério, uma ocupação consolidada e densa, constituída por habitações e fá-
bricas de conserva que ali se foram instalando; por sua vez a Nordeste, junto as ramificações 
da Avenida Dr. Bernardino da Silva, surge uma menor densidade construtiva, ainda que ali 
se identifiquem edifícios industriais, a maioria eram de habitação, serviços e comercio. Acima 
da Estrada Nacional 125, a densidade construtiva é ainda menor, sempre concentrada junto 
as via rodoviárias, com destaque para alguns edifícios industriais junto à estrada nacional e 
para o Bairro Operário do C.P.C.P., que ainda não estava terminado, ainda que esteja repre-
sentado a Noroeste, já no limite do desenho.

A Sul, junto ao núcleo da vila, é possível observar a consolidação da zona, principal-
mente industrial, a Este, junto ao Moinho do Sobradinho, até ao caminho de ferro; e a Oeste, 
da zona das Prainhas, onde estava o Campo da Feira, formou-se um bairro composto por 
indústrias e habitação junto ao caminho de ferro. As duas zonas mencionadas a Sul junto à 
vila, terão tido a sua formação nos anos vinte, sendo que o único documento desse período é 
uma fotografia aérea de c.1926 (fig. 50), onde podemos observar a zona a Este, já menciona-
da, idêntica ao que se observa neste documento de 1936. Outra pista para essa origem, num 
período anterior é o facto do surgimento de inúmeras fábricas antes dos anos trinta, que se 
instalaram nestas duas zonas, um como o facto destas serem, maioritariamente, industriais, 
pelo que tiveram, provavelmente, a sua origem com a instalação de fábricas de conserva. 

47 - Foto do Bairro Operário Lucas & 
Ventura, tirada na Rua Manuel Martins 
Garrocho. Autor desconhecido. Re-
tirado da revista Monumentos nº 33, 
p.152.

48 – Planta do bairro desenhado pelo 
Arquiteto Carlos Ramos.  Retirado 
da revista Monumentos nº 33, p.151 
(Carlos Chambers Ramos, “Alguns 
Problemas de Arquitectura: Soluções 
Concretas”. Arquitectura, 1927, ano 1, 
n.º 9, p. 132.)

49 - Planta da Vila de Olhão da Res-
tauração, levantada em 1936, C.M.O.
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Quanto às fábricas de conserva, em 1936, importa referir que entra em vigor nesse 
mesmo ano a política de condicionamento industrial, que iria restringir o aparecimento de 
novas fábricas pela recusa de novos alvarás e pela extinção de fábricas inativas por mais 
de dois anos, fixando, assim, o numero de fábricas de Olhão em menos de quatro dezenas 
a partir deste período, não permitindo especulação durante a 2ª Guerra Mundial (Cavaco, 
1976). No ano de 1936, João Villares indica o número de 37 fábricas de conservas a fun-
cionar na vila de Olhão, e que seriam as seguintes: (1) Établissements F. Delory; (2) Júdice 
Fialho; (3) J.A. Pacheco; (4) Ramirez & Cª, lda; (5) Gio Batta Trabuco; (6) Nicolo Lazzara; 
(7) Cristovão Martins Viegas Junior; (8) Augusto Bruno; (9 e 10) Saias & Ca. Lda, com duas 
fábricas; (11) Quinta, Lda; (12) Guerreiro & Cª; (13) Domingos Lourenço Baeta; (14) Aliança 
Frabril; (15) Figueira & Cª, lda; (16) Honrado & Honrado, lda; (17) J. Reis Silva; (18) Sardinha 
do Algarve, lda;  (19) Sociedade de Pescarias e Conservas, lda; (20)Parceria industrial de 
Conservas, lda; (21) Empresa de Conservas Nereida, lda; (22) Gian Baptista Parodi; (23) 
Henrique & Cª, lda; (24) J. P. Leonardo, Lda; (25) Lucas & Ventura, lda; (26) Martins Baptista, 
lda; (27) Sociedade de Conservas Belo Monte; (28) Francisco Lourenço Castelo; (29) Tomé, 
lda; (30) Santos Simões & Cª, lda; (31) Martins & Pereira, Lda; (32) União Indsutrial, lda; (33) 
Soares Viegas, lda; (34) Lazaro & Cª, lda; (35) Vasconcelos & Guerreiro, lda; (36) Empresa 
Mercantil de Pesca, lda e (37) J.M. Cabeçadas (Villares, 1997).

1. Établissements F. Delory

2. Judice Fialho

3. J.A. Pacheco

4. Ramirez & Cª, lda

5. Gio Batta Trabuco

6. Nicolo Lazzara

7. Cristovão Martins Viegas Junior

8. Augusto Bruno

9. Saias & Ca. Lda

10. Saias & Ca, lda

11. Quinta, Lda;

12. Guerreiro & Cª

13. Domingos Lourenço Baeta

14. Aliança Frabril

15. Figueira & Cª, lda

16. Honrado & Honrado, lda

17. J. Reis Silva

18. Sardinha do Algarve, lda

19. Sociedade de Pescarias e Conservas, lda

20. Parceria Indsutrial de Conservas, lda

21. Empresa de Conservas Nereida, lda

22. Gian Baptista Parodi

23. Henrique & Cª, lda

24. J. P. Leonardo, Lda

25. Lucas & Ventura, lda

26. Martins Baptista, lda

27. Sociedade de Conservas Belo Monte

28. Francisco Lourenço Castelo

29. Tomé, lda

30. Santos Simões & Cª, lda

31. Martins & Pereira, Lda

32. União Indsutrial, lda

33. Soares Viegas, lda

34. Lazaro & Cª, lda

35. Vasconcelos & Guerreiro, lda

36. Empresa Mercantil de Pescas, lda

37. J.M. Cabeçadas (Localização desconhecida)

Fábricas de Conservas em Azeite e molhos:

2

3

45

6

7

9
10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

27

28
29

30

32

33
34

36

26

31

35

1

8

51 - Localização das Fábricas Conserveiras em 1936. Elaborado pelo autor com base na figura 49.

A Empresa Mercantil de Pesca, lda funcionou, pelo que se sabe, na Rua José F. 
Leonardo Nº2 (onde funcionou a Soares Viegas, lda), na Praça João de Deus Nº 86/90 (onde 
funcionou a Figueira & Cª, lda) e na Avenida 5 de Outubro, onde funcionava neste período 
(1924/1925). De referir, ainda, que as empresas Sociedade de Pescarias e Conservas, lda e 
J.M. Cabeçadas, aparecem aqui identificadas como fábricas de conservas de peixe em azei-
te e molhos, mas estão identificadas, na 5º Circunscrição Industrial, como fábricas de guano. 
No entanto, devido à falta de informação, não se sabe se as empresas produziam conservas 
e guano ou se produziram conservas e mais tarde se transformaram em Fábricas de Guano.

50 - Fotografia aérea, c.1926. Arquivo 
Municipal de Olhão.
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3.2.7 BAIRRO DE CASAS ECONÓMICAS DO C.P.C.P.

52 – Planta de implantação do Bairro 
Operário, de Casas Económicas do 
CPCP em Olhão. Redesenhado pelo 
autor com base em Carvalho (2013). 

Em 1935, o arquiteto Eugénio Correia projeta um bairro de casas económicas para a 
vila de Olhão, na Direção-Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais em Lisboa, que seria 
o primeiro a surgir de uma iniciativa estatal, na região do Algarve. A construção do novo bairro 
estava integrada no Decreto-Lei nº 23.052, de 23 de setembro de 1933, referente às casas 
económicas, tendo sido comparticipado pelo ministério das obras públicas e pelo Consórcio 
Português de Conservas de Peixe, destinando-se aos operários da indústria de conservas de 
Olhão (Agarez, 2016; Pereira, Queirós, Silva & Lemos, 2018).

O bairro localizado a Noroeste da vila foi inaugurado em 1938, detendo sessenta 
e seis moradias térreas, diferenciadas em duas tipologias, com dois ou com três quartos 
(Rodrigues, 1997). O seu distanciamento do centro urbano da vila deve-se, principalmente, 
à ideologia do Estado Novo, que defendia o direito à propriedade pela família, recusando as 
ideias de habitação coletiva para os trabalhadores, justificando, por isso, a necessidade de 
terrenos maiores para implementar este bairro, que funcionava como conjunto autónomo no 
contexto urbano, sem ligação à malha urbana existente da vila de Olhão no momento da sua 
edificação (Carvalho, 2013).

As habitações, elogiadas pelo seu modernismo, eram consideradas como o melhor 
conjunto habitacional da vila, pelo arquiteto João António Aguiar (autor do anteplano de 
Olhão). Estavam, no entanto, enquadradas com o estilo de vida da região pela açoteia, uti-
lizada para secagem de diversos alimentos, e pelo seu quintal posterior, que permitia a sua 
utilização como horta (Agarez, 2016).

A propaganda corporativista do Estado Novo e da indústria de conservas, utilizou os 
bairros de Olhão e Portimão para promover as suas iniciativas sociais na publicação “O livro 
de Ouro das Conservas Portuguesas de Peixe”, do IPCP, onde é referido o hábito de oferecer 
uma habitação ao operário que se destacasse pelo seu trabalho e que fosse o mais antigo 
em idade e na profissão (IPCP, 1938).

A autorização da construção do bairro surge no seguimento de desacatos, tentativas 
de roubo e assaltos a fábricas e a industriais, noticiado em 1933, ano em que, como já re-
ferido, se registou um pico de falta de trabalho para a população operária. No entanto esta 
iniciativa era, francamente, escassa para resolver o problema da habitação em Olhão, que 
não afetava apenas a população da indústria de conserva, o que levaria a outras iniciativas 
públicas de habitação em Olhão (Agarez, 2016).

54  - Bairro Operário CPCP. Artur 
Pastor, entre 1943 e 1945. Arquivo 
Municipal de Lisboa, cota: PT/AMLSB/
ART/050293.  

55 - Bairro Operário CPCP. Artur Pas-
tor, 1950. Arquivo Municipal de Lisboa, 
cota: PT/AMLSB/ART/050303.

56 - Bairro Operário, de Casas Eco-
nómicas do CPCP em Olhão. Agarez, 
2016, p.155.

S
N

53 - Bairro Operário, de Casas 
Económicas do CPCP em Olhão.  
IPCP, 1938
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3.2.8. SEDE DO GRÉMIO DOS INDUSTRIAIS DE CONSERVAS DE PEIXE DO SO-
TAVENTO ALGARVIO

O Grémio dos Conserveiros do Sul tinha instalações em Olhão, no nº9 da Avenida da 
República, desde a criação do Instituto Português de Conserva de Peixe, em 1936. A par de 
Portimão, Olhão era um dos centros conserveiros responsável por registar e fiscalizar a ati-
vidade na região do Algarve, assim como prestar auxílio e apoio, tanto aos industriais como 
aos trabalhadores.

Devido à sua relevância regional e até nacional, em 1942, o Arquiteto Fernando Coru-
che e o Engenheiro Costa Ritto, projetam o edifício da nova sede do Grémio dos Conservei-
ros do Sotavento Algarvio (Agarez, 2016; Viegas, 2017).

A construção seria concluída em 1945, localizando-se no largo da Rua General Hum-
berto Delgado. Este novo edifício tinha diversos propósitos, além de acomodar a estrutura 
diretiva, administrativa e delegados, tinha, ainda, espaços de assistência médica aos operá-
rios, biblioteca e arquivo  (Agarez, 2016; Viegas, 2017).

Na planta do edifício podemos observar a organização dos espaços, na ala oeste: 
arquivo, sala de assistência e sala do chefe de secretaria e contabilidade; no corpo central: 
secretaria, sala das assembleias, espaço do porteiro e sala de espera; na ala este: a bibliote-
ca, sala para o delegado, sala de reuniões da direção e a sala da direção. 

A construção deste edifício é, por si só, o reflexo da prosperidade e importância da 
indústria de conservas em Olhão e na região, tendo sido caso único no Algarve, pois o projeto 
da nova sede de Portimão não chegou a concretizar-se. 

57 – Planta de implantação da Sede do 
Grémio dos industriais de conservas 
de peixe do sotavento algarvio. C.M.O. 

59 – Alçados principal e posterior do 
edificio, Sede do Grémio dos indus-
triais de conservas de peixe do sota-
vento algarvio. C.M.O. 

60 – Alçados esquerdo e direito do edi-
ficio, Sede do Grémio dos industriais 
de conservas de peixe do sotavento 
algarvio. C.M.O. 

61 – Corte A.B e C.D do edificio, Sede 
do Grémio dos industriais de conservas 
de peixe do sotavento algarvio. C.M.O. 

58 – Planta de organização dos vários 
espaços Sede do Grémio dos indus-
triais de conservas de peixe do sota-
vento algarvio. C.M.O. 
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Os primeiros planos urbanos municipais em Portugal derivam, na sua generalidade, 
do Decreto-Lei nº 33:921, de 5 de setembro de 1944. No entanto, em Olhão, o desencadear 
do processo para a planificação urbana não partiu da obrigação de cumprir a lei, mas sim 
da exposição dos problemas da vila, pelo seu presidente da Câmara ao Ministro da Obras 
Públicas, Duarte Pacheco. Este sugeriu então um plano de urbanização para solucionar os 
problemas. Esta é a informação que consta do Prefácio do “Plano Geral de Urbanização da 
Vila da Restauração de Olhão”, assinado pelo arquiteto responsável, João António Aguiar, a 
7 de setembro de 1944.  

Refere-se, ainda, que após a data em que lhe foi atribuída a tarefa de realizar um 
anteplano para a vila, este o realizou em trinta dias, tendo sido aprovado. Após a aprovação, 
o arquiteto deu continuidade ao trabalho para realizar um plano definitivo. Segundo estas 
informações, podemos assumir que o Anteplano de Olhão terá sido pioneiro (admitindo-se 
não ser caso único), tendo sido pedido antes da publicação do Decreto-lei e cuja versão final 
se encontrava disponível para aprovação a 7 de setembro do mesmo ano.

As principais preocupações no plano de Aguiar recaíam sobre os problemas de sa-
lubridade da vila, as condições de habitabilidade da população, a falta de espaços livres, 
a desorganização da indústria e a inexistência de um porto/doca para todas as atividades 
marítimas da vila.   

A falta de uma rede de distribuição de água, eficiente e generalizada, em toda a vila 
criava diversos problemas de higiene, não só nas habitações mas, também, nas próprias 
ruas. A maioria dos habitantes recorria a poços com água insalubre e o depósito que existia 
e servia algumas casas, era insuficiente para fazer face ao problema. Quanto aos esgotos, a 
rede existente que remontava aos anos trinta, servia para as águas pluviais, à qual se tinham 
feito ligações para o desperdício doméstico. As casas que tinham esgotos representavam 
uma pequena percentagem da totalidade das habitações na vila. No que dizia respeito à 
iluminação, quase metade da vila já tinha iluminação elétrica, considerando António Aguiar 
uma situação razoável. Associado a estes problemas que em muito agravavam a salubrida-
de da vila, estava a dimensão das ruas do centro da mesma e a falta de espaços livres nos 
quarteirões, principalmente nos bairros mais antigos. O mesmo acontecia por toda a vila, que 
tinha apenas dois pequenos jardins sem qualquer outro espaço livre para uso público.

A origem de alguns destes problemas era atribuída à enorme densidade populacional, 
causada pela afluência para trabalhar na indústria de conserva de peixe. Importa mencionar 
que a vila sofria de flutuações de população, conforme o volume de trabalho na referida 
indústria. A gravidade do problema traduzia-se nas 7.130 pessoas que não tinham casa, ou 
habitavam em locais sem quais quer condições, que surgiram da ilegalidade ou do aprovei-
tamento das classes trabalhadoras. No elemento nº 21 da documentação do plano, estão 
identificados os “Núcleos Miseráveis”, entre eles o já referido bairro das “Barraquinhas”, de 
autoconstrução, com uma média de área coberta de 1m2 por habitante, a oeste, junto ao 
caminho de ferro; o Bairros da Barreta, Bairro do Moinho, Bairro do Manuel Lopes, Bairro 
do Gaibéu, parte do Bairro dos Sete Cotovelos, Bairro do Pelourinho e Bairro dos Arménios, 
assim como as habitações construídas nas extensão mais próxima destes bairros, que repre-
sentavam o núcleo mais antigo da vila (Aguiar, 1944). 

Documentados estão ainda espaços industriais que tinham sido adaptados como “ha-
bitações” que eram conhecidos como “ilhas”, imitando um fenómeno da habitação operária 
do Porto no início do mesmo século. No solo dos armazéns industriais, muitas vezes de 
terra, eram erguidos compartimentos de “tijolos ou caliço (calcário branco que se encontra 
na região e é utilizado na construção pobre)” (Aguiar, 1944), que se acediam por corredores 
centrais. Estes compartimentos não tinham qualquer acesso a luz, água ou esgotos, sendo a 
ventilação e iluminação do espaço feita pela entrada (Aguiar, 1944).

62 – Planta de núcleos miseráveis, 
1944. Anteplano de Olhão. UALG

A descrição de uma “ilha” numa antiga fábrica de conservas, no Beco do Russo, entre 
a Estada Nacional 125 e a Rua M. Martins Garrocho é, por si só, demonstrativa das parcas 
condições em que muitos habitantes da vila viviam.  

“Nesta ilha vivem 24 famílias totalizando 90 pessoas! Encontra-se à entrada da vila, 
com frente para a E.N. 23-1ª. O corpo central encontra-se dividido em pequenos cubículos, 
com 2.50m de altura e sem portas interiores. Não tem qualquer forro ou cobertura, a não ser 
o telhado do armazém que serve de cobertura comum a todos eles. Devido à pequena altura 
das paredes divisórias, é fácil ver e ouvir o que se passa nos habitáculos vizinhos. A área 
coberta é de 500m2 e as rendas destes habitáculos eram dentre 25$00 a 35$00 mensais” 
(Aguiar, 1944, p.49).

Assim como a descrição do Beco da Baeta, na Rua Manuel de Oliveira Nobre nº22:
“É constituído por 14 moradias das mais miseráveis, sendo 3 de um só único com-

partimento e as restantes de 2. As rendas mensais são respetivamente de 20$00 para as 
primeiras e entre 30$00 e 40$00 para as segundas. Os compartimentos têm em média 5m2 
cada um. Apesar da miséria das habitações, exige o senhorio que os inquilinos depositem 
nas suas mãos, no 1º mês a quantia de 200$00 e a renda de 2 meses” (Aguiar, 1944, p.49).

Estes são apenas dois exemplos das descrições que constam na memória descritiva, 
demonstrativas daquilo que se passavam noutros locais sinalizados pelos autores do plano: 
Rua Patrão Joaquim Lopes, Travessa do Gaibéo, Beco do Cavaleira, Bairro do Brás, Quinta 
do Galuppo (Galhineiros e Coelheiras) e Outro Quintal do Galuppo (adaptação de armazém).

As soluções apresentadas no plano de urbanização, para resolver os aspetos de in-
salubridade urbana, passavam pelo alargamento de algumas ruas, generalizar o acesso à 
água, luz e esgotos. Quanto à falta de espaço livre urbano, como a inexistência de pátios, 
quintais e outros em zonas já construídas,o plano propunha modificar, pouco a pouco, estes 
espaços até adquirirem o desafogo necessário. A criação de espaços como jardins, parques 
e novas avenidas arborizadas era, também, parte intrínseca do novo plano.

O grande ponto de discordância entre o autor do plano, a Câmara Municipal e as res-
tantes entidades avaliadoras do mesmo, foi a proposta para os “Núcleos Miseráveis”. “Estas 
zonas ficarão isoladas pelas novas artérias, e subordinar-se-ão a normas regulamentares 
especiais, que preveem a sua desvalorização. A saída dos atuais moradores destas zonas 
depende da construção de novos bairros. Contribuirá para a sua desvalorização, a proibição 
de reparar, restaurar ou reconstruir os edifícios ali existentes, sendo permitindo nos que se 
encontrem habitados, pequenas reparações sempre autorizadas a título precário. Fixa-se o 
prazo de 20 anos para a completa desvalorização desta zona, podendo então, se o município 
o entender, à sua urbanização” (Aguiar, 1944, p.113).

3.2.9 ANTEPLANO GERAL DE URBANIZAÇÃO DA VILA DE OLHÃO DA RESTAURAÇÃO
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Como esta zona incluía os bairros históricos da vila, os pareceres das várias entida-
des foram negativos para esta intenção de desvalorização do centro de Olhão, destacando 
o valor das chaminés, açoteias e do conjunto arquitetónico único de “típicas características 
locais” (Aguiar, 1944). Foi proposto que a demolição de habitações pontuais, para o desafogo 
do conjunto, acesso a canalizações de água e esgotos, arranjo dos pavimentos e o controlo 
do número de famílias a viver sobre o mesmo teto, realizada de forma faseada e de acordo 
com as possibilidades, seria o suficiente para garantir as condições de salubridade neces-
sárias aos bairros históricos. A necessidade de resolver o problema de falta de habitação, 
acessível à generalidade da população traduziu-se no espaço reservado para habitação no 
zonamento do anteplano (fig. 63). A “Zona Residencial Económica”, destacada a azul escuro, 
é a maior parcela desta planta, evidênciando a necessidade de habitação acessível neste 
período. Esta zona divide-se em duas: a zona do centro cívico, que se estende para noroeste 
onde já viviam a maioria dos operários e uma nova zona a nordeste, mais próxima da Zona 
Industrial (destacada a amarelo), onde seriam construídos um bairro económico e um bairro 
para os pescadores. A “Zona Residencial Geral”, destacada a azul claro, está afastada das 
zonas produtivas, mas próxima dos novos edifícios e espaços públicos.

64 – Planta da proposta de urbaniza-
ção, 1944. Anteplano de Olhão. UALG.

Na planta de urbanização (fig. 64), é possível ver a zona histórica da vila esbatida, 
como uma zona a modificar, os vários espaços para novos equipamentos necessários à vila 
estão definidos, assim como as zonas para jardins e parques. Faz ainda, referência às zo-
nas definidas para novos Bairros Económicos, estabelecendo, a memória descritiva, que os 
bairros operários ou de pescadores deveriam ser o mais próximo possível da zona industrial 
e portuária, respetivamente.

  Duas alterações estruturais ainda não referidas, são o desvio da Estrada Nacional 
125 para norte, no novo limite da vila, em Quelfes, e a modificação da linha do comboio a 
uma cota mais baixa em relação às estradas, para evitar passagens de nível, propondo ainda 
a deslocação da estação para Este e uma ligação férrea à nova zona portuária.

Junto ao antigo porto da vila, podemos ver a inclusão da nova Doca Pesca que era, 
já há muito, um desejo, mas também uma necessidade para a população piscatória da vila. 
Olhão, ao contrário dos outros centros conserveiros, não tinha sofrido quaisquer obras por-
tuárias desde a construção de um cais, pelo município, e do incentivo da regularização da 
frente da vila, por privados. As novas instalações incluíam construção naval, armazéns e 
oficinas de apoio, que iriam ajudar a organizar o setor. Por sua vez a localização da nova 
doca iria proteger as embarcações, oferecia mais espaço para os barcos, eficiência e rapidez 
para efetuar as cargas e descargas necessárias ao porto. A nova zona portuária foi orienta-
da pela Direção Geral dos Serviços Hidráulicos e Elétricos, que deu o aval final para a sua 
construção em 1950, sendo necessário expropriar a fábrica de conservas de Júdice Fialho.

 O novo arranjo portuário iria, também, beneficiar as condições da chegada de peixe 
à indústria conserveira, apesar desta se encontrar espalhada por todo o território de Olhão. 
Para tentar solucionar o incómodo da laboração das várias indústrias de peixe junto às zonas 
de habitação, definia o plano, a zona a Este da nova doca como zona industrial, para a insta-
lação de novas indústrias de pesca, pelo que as já instaladas deveriam desaparecer, pouco 
a pouco, incidindo sobre elas a proibição de reparação e manutenção das suas instalações. 
Desta forma, transferir-se-ia, definitivamente, toda a indústria para a nova zona industrial, 
onde beneficiaria da proximidade ao porto e ao caminho de ferro.

 Na figura 65, onde estão localizadas todas as instalações industriais da vila em 1944, 
é possível ter a perceção da dimensão industrial presente e da sua localização. A memória 
descritiva do plano indica, ainda, que estariam a funcionar 31 fábricas de conserva, 2 fábricas 
de guano, 21 estivas e 18 armazéns de salga.

65 - Planta de instalações industriais, 
1944. Anteplano de Olhão. UALG

63 – Planta de zonamento, 1944. Ante-
plano de Olhão. Arquivo Municipal de 
Olhão.
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 A população de Olhão, a partir da chegada da indústria conserveira à Vila da Res-
tauração, variou em função da economia da vila, que dependia da pesca e da indústria de 
conserva de peixe. Mas foi a partir da 1ª Guerra Mundial, com a especulação do número de 
indústrias na vila, que os problemas urbanos, habitacionais e de salubridade da vila atingi-
ram uma dimensão que não podia ser ignorada. Se durante os períodos de falta de peixe 
prolongados, a população procurava trabalho fora da vila, nos períodos de maior trabalho, 
parte da força de trabalho provinha de vários ponto do país, obrigando a vila a receber uma 
significativa população flutuante, como aconteceu na 2ª Guerra Mundial, onde o número de 
fábricas não aumentou, por oposto à população da vila, que aumentou significativamente 
(Aguiar, 1944).

O aumento da população permanente da vila, associado à variação imprevisível de 
uma população operária flutuante, resultou numa sobreocupação das habitações existentes, 
a criação de “ilhas”, descritas no anteplano de urbanização da vila, e ao surgimento de bair-
ros de barracas, construído pelos proprietários com materiais derivados das indústrias locais, 
como o bairro das “Barraquinhas”. Os industriais mais endinheirados contruíram habitações 
para alguns dos seus trabalhadores, como as habitações da Saias Irmãos & Cª, Lda e da Gio 
Batta Trabucco, lda ou, ainda, as casas construídas no quintalão de Manuel Ventura Frade 
(A.M.O.). Estas iniciativas eram insuficientes para o número de trabalhadores existentes na 
vila, sendo que muitas vezes não apresentavam as melhores condições devido ao baixo 
custo de construção, e albergavam, em espaços pequenos, famílias numerosas ou múltiplas 
famílias na mesma habitação. Existe, ainda, o caso dos “conventos”, casas de habitação, 
alugadas ou pertencentes a industriais para alojar mulheres que trabalhavam nas suas fábri-
cas, provenientes do campo, de outros pontos do país, ou sem alojamento próprio em Olhão. 
Eram assim conhecidos pelas similaridades entre as trabalhadoras que saíam de lenço bran-
co na cabeça e as freiras dos conventos. Ficaram assim conhecidos estes locais, entre a 
população de Olhão, existindo hoje um hotel chamado “Convento”, que se pensa ter sido 
um dos locais habitado por mulheres da indústria conserveira, havendo ainda notícia de ter 
existido outro na Rua Almirante Reis. Esta prática deve-se ao facto da maioria da força de tra-
balho da indústria de conservas ser feminina e a pretensão de evitar a mistura de homens e 
mulheres no mesmo espaço por questões morais. Desconhece-se quando surgiu esta forma 
de alojamento da população operária, mas o costume perdurou. A empresa Conserveira do 
Sul, lda “alugou em Olhão quatro casas para albergar as raparigas e mulheres de Quarteira, 
que não conseguiam arranjar alojamento, na vila e trabalhavam na fabrica” (Villares, 1997, 
p.69). Neste exemplo, posterior a 1955, seriam já habitações com outro tipo de condições 
de habitabilidade, estando o “convento” identificado no centro de Olhão, inserido na zona de 
“núcleos miseráveis”, identificados no anteplano de António Aguiar.

Podemos, assim, afirmar que o Bairro Lucas & Ventura, em 1925, surge como uma 
exceção de iniciativa de um proprietário industrial, no que diz respeito às questões de habi-
tabilidade e salubridade, comparando com a realidade do seu tempo.

Em 1938, a inauguração do Bairro de casas económicas do CPCP surge como a 
primeira iniciativa estatal e como exemplo da ideologia de habitação do Estado Novo. Este 
abrindo caminho a novas iniciativas na Vila de Olhão, que necessitava de mais habitações 
para a população trabalhadora, por forma a resolver os seus problemas de salubridade, 
sobrelotação e bairros ilegais. Nos anos seguintes, surgiram três novos bairros: o Bairro 
da Horta da Cavalinha de casas económicas, em 1945-1950; o Bairro dos Pescadores, em 
1945-1949 e o Bairro de casas para as classes Pobres, em 1946-1949 (Nobre, 1984).

Núcleos Miseraveis - 1944                Habitações de iniciativa Industrial                Bairros de Iniciativa Estatal
Núcleos Miseráveis: Bairros de Iniciativa Estatal:

A. Bairro "Operário", de Casas Económicas do CPCP

B. Bairro da Cavalinha, de Casas Económicas

C. Bairro dos Pescadores, de Casas Económicas

D. Bairro de Casas para as Classes Pobres

Habitações de inciativa industrial:
a. Bairro Lucas & Ventura

b. Habitações de Saias Irmãos & Cª, Lda

c. Habitações de Gio Batta Trabucco, lda

d. Habitações de Manuel Ventura Frade (Quintalão)

e. "Convento"
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1. Bairro do Moinho

2. Bairro da Barreta

3. Bairro Manuel Lopes

4. Bairro do Gaibeu

5. Bairro dos Sete Cotovelos

6. Bairro do Pelorinho

7. Bairro dos Arménios

8. "Barraquinhas" - Núcleo
Clandestino

9. Beco do Baeta - "Ilha"

10.Beco do Cavaleira - "Ilha"

11.Beco do Russo - "Ilha"

12.Bairro do Brás

13."Bairro" de José António
Vieira

14.Quintal do Galuppo -
antigos galinheiros e
coelheiras (não localizado)

15.Outro Quintal do Galuppo -
antigo armazém (não
localizado)
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66 - Resumo da localização de habitações para as classes trabalhadoras e de “Núcleos Miseráveis”, em Olhão. Elaborado pelo autor.

3.2.10 HABITAÇÃO
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3.2.11 BAIRRO DA HORTA DA CAVALINHA DE CASAS ECONÓMICAS EM 1945-50
[BAIRRO ENGENHEIRO DUARTE PACHECO]

67 - Postal do Bairro de Casas Eco-
nómicas da Cavalinha. Agarez, 2016, 
p.157

N

No ano seguinte à aprovação do Plano de Urbanização da Vila de Olhão, o município 
sabendo do problema da falta de habitação da vila e aproveitando as áreas previstas no 
mesmo para novos bairros económicos, pediu assistência à DGEMN para construção de um 
novo bairro de 100 fogos.

O projeto do novo bairro, localizado a Nordeste da vila, na Horta da Cavalinha, fi-
cou entregue a Eugénio Correia, em 1945, que poderia dar seguimento ao seu trabalho em 
Olhão, depois do Bairro de Casas Económicas do CPCP, em 1936. O arquiteto manteve os 
traços do primeiro bairro, bem como as características icónicas, incluindo as açoteias com 
platibanda e as escadas exteriores com uma passagem em arco, assim como a intenção de 
oferecer espaços ajardinados no exterior da habitação. Diferente do anterior era a introdução 
de fogos com dois pisos, que eram caracterizados por uma pérgula na entrada da habitação, 
e o esquema de ruas, obedeceu ao previsto no Plano Geral de Urbanização da vila. O bairro 
ficou concluído em 1950. Assim como todas as construções dos programas de Casas Eco-
nómicas, tinham de ser, obrigatoriamente, de baixo custo, com matérias e técnicas regionais 
(Agarez, 2016; Arquivo UALG).

68 - Planta de Urbanização do conjunto 
de 100 casas económicas em Olhão. 
Redesenhado pelo autor com base em 
Carvalho (2013).

Devido falta de habitação sentida em todo o país, surge uma iniciativa conjunta do 
Estado, através do gabinete da Direção Geral dos Serviços de Urbanização, com a Junta 
Central das Casas dos Pescadores, para a construção de Bairros de Casas Económicas nos 
principais centros piscatórios, sendo, no caso do Algarve, Portimão e Olhão, assim como nas 
suas vilas satélite, Ferragudo e Fuseta (Agarez, 2013).

O bairro localizava-se a Noroeste da vila, onde tinha lugar reservado no Plano de Ur-
banização, a Norte da nova zona portuária e industrial da vila, para permitir uma proximidade 
entre habitação e local de trabalho, para os seus habitantes. Parte dos arruamentos e outras 
características tiveram de obedecer as diretivas já definidas no plano (Arquivo UALG).

O arquiteto responsável foi Inácio Peres Fernandes – tal como para os outros três 
bairros de pescadores do Algarve. Encarregue de desenhar um enorme bairro em Olhão, pro-
jeta, em 1945, a instalação de 2480 famílias em 1240 habitações, apoiadas por uma igreja, 
escolas, Casa dos Pescadores e zonas de comércio. No entanto, foram construídas apenas 
120 habitações, com quatro tipologias, que variam entre um e três pisos. Partilhavam, nos 
seus traços gerais, características com os bairros de Portimão e Ferragudo, diferenciando-se 
pelas açoteias com platibanda, chaminés de inspiração mourisca e pelas escadas em arco 
que marcavam a entrada das habitações – o que levou à confusão com o Bairro Municipal de 
Carlos Ramos, que nunca foi construído (Agarez, 2013; Arquivo UALG).

71 - Planta de urbanização do Bairro 
de Casas para Pescadores em Olhão. 
Agarez, 2013 in Revista Monumentos 
33 p.157.

69 - Bairro dos Pescadores - Casas 
Económicas - em Olhão. Autor Desco-
nhecido

70 - Bairro de Casas para Pescadores, 
desenhada por Inácio Peres Fernan-
des, 1945. Agarez, 2013 In Monumen-
tos 33, p.158

3.2.12 BAIRRO DE CASAS ECONÓMICAS PARA PESCADORES EM 1945-49
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O “Bairro 28 de Setembro” surge através do Decreto-Lei nº 34.486, que propunha a 
construção de 5000 casas para famílias pobres, por todo o país. As habitações destinavam-
-se à população que não tinha acesso às “Casas Económicas”, aos habitantes de bairros de 
lata, como o bairro “Barraquinhas” em Olhão, àqueles que teriam sido desalojados por tra-
balhos de urbanização ou de interesse público, onde se inserem os afetados pela demolição 
de algumas casas no centro de Olhão, no cumprimento do anteplano. No caso específico de 
Olhão, era destinado a toda a população que vivia em habitações sobrelotadas ou insalu-
bres, como acontecia nas “ilhas” e outros locais já referidos (Tavares & Duarte, 2018).   

O projeto foi entregue aos arquitetos António Gomez Egea e Luís Guedes, e foi apro-
vado em 1946, ano do início da construção do bairro. Este constitui-se por 300 habitações 
térreas, 60 do tipo A e 240 do tipo B mas, no conceito original, estavam previstos três tipos de 
habitações: tipo A, com dois quartos, tipo B, com três quartos e o tipo C, com quatros quar-
tos. Este último representava 10% das habitações – 30 fogos -, não passando do formato 
de papel devido aos custos, (por ser de dois pisos), tendo sido substituído por casas do tipo 
B. Outra alteração ao projeto inicial foi a inclusão de chaminés “Balão”, por pedido Câmara 
Municipal, cumprindo, assim, o bairro o uso de elementos regionais, sendo que já incluía des-
de o projeto inicial as açoteias com platibanda e outros elementos regionais, de inspiração 
retirada do trabalho de Eugénio Correia (Agarez, 2016; Arquivo UALG).

O bairro localizava-se a Noroeste da vila, junto ao Bairro de Casas Económicas do 
CPCP (1938). Na planta de implantação (fig. 74), podemos ver as habitações já existentes 
do “Bairro Operário”, bem como a implantação do novo bairro em forma de losango, definida 
por estradas. Os arruamentos eram arborizados, pelo que o espaço livre entre habitações 
e disponível em todo o bairro fazia grande contraste com centro da vila, cuja densidade era 
de 180 habitantes por hectare. No cruzamento viário a sul existia, na proposta, uma zona 
destinada ao comércio com edifícios a ocupar os limites dessa zona, abrindo uma praça 
para o bairro. Nesta seria, mais tarde, construído, o edifício da Santa Casa da Misericórdia. 
Ao longo da estada municipal, que segue em direção a Estoi, estavam previstos edifícios de 
habitação coletiva, que também nunca foram concretizados. O único equipamento de apoio 
ao bairro que foi construído foi o edifício escolar previsto no lado oeste do mesmo, tendo o 
projeto sido adaptado às características regionais por Inácio Peres Fernandes, mais uma vez 
a pedido da Câmara Municipal.   

O bairro foi oficialmente concluído em fevereiro 1949 e inaugurado, apenas, em 1951, 
provavelmente devido a trabalhos de impermeabilização, pequenas reparações, caiação e 
pinturas efetuados depois de 1949 e, ainda, pelo facto de em 1950, das 300 habitações 
apenas 25 disporem de água canalizada e acesso à rede elétrica. Outras 4 tinham apenas 
acesso a água e mais 45 dispunham apenas de eletricidade, isto é, 226 habitações ainda não 
tinham acesso a qualquer rede pública.

72 - Alçado tipo A, do Bairro para 
Classes Pobres de Olhão. Arquivo da 
DGSU da UALG

73 – Alçados tipo B e tipo C - não cons-
truído-, do Bairro para Classes Pobres 
de Olhão. Arquivo da DGSU da UALG

74 - Planta de implantação do Bairro 
para as Classes Pobres em Olhão. Ar-
quivo da DGSU da UALG

3.2.13 BAIRRO DE CASAS PARA AS CLASSES POBRES
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A indústria conserveira em Olhão surge em 1882, com os Ètablissements F. Delory 
(1), conhecida como a “Fábrica Velha”, situada no porto da vila. Seguiram-se fábricas de 
Arthur Alèno Père e Alberto L. Verdeau Freire & Cª - referida no inquérito de 1890 -, que es-
tão entre as primeiras a laborar em Olhão, mas para as quais se desconhece a localização, 
que provavelmente ocuparia espaço próximos ao porto da vila, na Avenida 5 de Outubro 
ou a norte da “Fábrica Velha” onde se formou uma zona industrial (Nobre, 1984; Inquérito 
Industrial de 1890). 

Ainda no século XIX, temos a empresa de João António Pacheco (2), localizado junto 
ao Bairro da Majuca, no limite da vila, em 1893, e a Gio Batta Trabucco, lda (3), localizada 
no lado oposto, junto da vila, na zona das Prainhas, também no limite construído da vila, em 
1896 (Rodrigues, 1997; Aguiar, 1944).

Em 1906, Ataíde Oliveira refere as seguintes fábricas: Miguel Migone, na Rua de D. 
Carlos (atual Avenida 5 de Outubro), Feu & Hermanos, na Rua de D. Carlos, Manuel António 
Soares (4), na Rua de D. Carlos, Christina & Quintas (5), na Rua de S. Bartholomeu, Carlo 
Ilari, na Praia do Levante e João Viana Cabrita, na Rua das Lavadeiras (Oliveira, 1906; Ca-
tivo, 2001).

Antes da 1ª Guerra Mundial temos, Honrado & Honrado, Lda (6), Sociedade de Con-
servas Algarve, Lda, de localização desconhecia, que terá sido fundada em 1906, segundo o 
anuncio no Jornal Europa de 1924; Nicolló Lazarra (7), Ramirez & Cª, lda (8), Augusto Bruno 
(9), Quinta, lda (10), Saias Irmãos & Cª, Lda (11), Judice Fialho & Cª ,Lda (12) e Guerreiro 
& Cª, lda (13). As fábricas deste período reforçaram os núcleos de fábricas existentes, com 
a exceção de Nicolló Lazarra, localizada numa zona rural neste período, a fábrica de Júdice 
Fialho que se localiza depois da zona pantanosa da Praia do Levante, e a Saias Irmãos & Cª, 
Lda que se iria fixar junto à, hoje, Estrada Nacional 125.

Durante o primeiro conflito mundial, a especulação, devido à demanda por pelos pro-
dutos conservados, iria despontar inúmeras fábricas na vila, até à escassez de peixe em 
1925:  Baganha, Correia & Cª. Lda (14), Conservas Unitas, Lda (15), União Industrial de 
Conservas, lda (16), Domingos Lourenço Baêta (17), Figueira & Cª, lda (18), J. Reis Silva, 
lda (19), Aliança Fabril, Lda (20) e Francisco Alves, Lda (2), Sardinha do Algarve, lda (21), So-
ciedade de Conservas “Madrugada”, lda (22), J. M. Cabeçadas & Cª que, segundo Luciano 
Cativo, teve fábrica na Avenida 5 de Outubro e posteriormente, na documentação da 5ª Cir-
cunscrição, está identificada como fábrica de guano na Estrada Nacional 125; Sociedade de 
Pescarias e Conservas, lda, também identificada como fábrica de guano na 5ª Circunscrição 
Industrial, assim como a Parceria Industrial de Conservas, lda (5), Empresa de Conservas 
Nereida, Lda (23), Gian Battista Parodi (24), Lucas & Ventura, lda (25), J. P. Leonardo, lda 
(26), Henrique & Cª, lda (4), Marques, Vaz Velho & Caiado ,lda (27), Martins Baptista & Cª, 
Lda (28), Mendonça, Loureiro & Almodôver, Lda (29), J. N. Pité, Lda (30), Anglo-Lusa, Lda, 
no Bairro da Majuca, com Alvará de 1923, Sociedade Comercial Farense no sitio das Prai-
nhas, Torres & Sousa, Lda (32), Manuel de Jesus Santos (33), Francisco Lourenço Castelo, 
na Estrada Nacional 125, com alvará de 1923, Artur Honrado, em Brancanes, com alvará de 
1923, Mascarenhas, Carmo & Cª Lda (34), Empresa de Conservas Anglo-Hispano-Portugue-
sa, Lda (35), Feleciano A. Pereira (36) e Tomé, Lda (38), Com anúncio no Jornal Europa de 
1924, a Pecheco & Larião, Lda, Fábrica de conservas de Brito & Madeira, lda, Rodrigues & 
Cunha, Lda e a “A Salvadora”, Lda (37). As empresas deste período laboraram por toda a 
vila, ocupando instalações de antigas empresas, funcionando em pequenos espaços e até 
em prédios no centro da vila como é o caso da fábrica de Manuel Jesus dos Santos. Outras 
instalaram-se para lá da linha de caminho de ferro, ocupando novos espaços, sempre junto 
das principais estradas da vila e da ferrovia, formando, a noroeste, um núcleo entre o cami-
nho de ferro e a Estrada Nacional 125.

Após esta data, a falta de peixe e a crise mundial vão impedir que surja um grande 

número de novas fábricas e com o Estado Novo, a regulamentação da indústria vai fixar o 
número de fábricas em cerca de trinta e sete, coexistindo a venda e revenda dos alvarás: 
José António Vieira, registada como fábrica de guano na 5ª Circunscrição, Santos Simões 
& Cª, Lda, que apenas se sabe que funcionava em 1936, na Rua nº3 da Av. Dr. Bernardino 
da Silva; Romão Artur Gonçalves e João Aires de Mendonça, registadas como fábricas de 
guano, Martins & Pereira, lda (39), Soares & Viegas, lda (40), Lazaro & Cª, Lda (41), Socie-
dade Exportadora, Lda, na Avenida 5 de Outubro, com alvará de 1931, a Empresa Mercantil 
de Pesca, Lda (42), Vasconcelos & Guerreiro, lda (43), José de Aragão Barros & Cª, lda, de 
localização desconhecida, apenas se sabe que estaria a laborar em 1932; Sociedade de 
Conservas “Belo Monte”, lda (44); Francisco Adraga, terá começado a funcionar em 1934, 
desconhece-se a localização, Giuseppe Galupo fu Carlo Estrada Nacional 125 , nº de porta 
159, seria portanto fora de Olhão, Lacasta, lda (20), Sociedade Comercial Algarve, Ltd (27), 
Centro Industrial  e Comercial de  Conservas, lda (28), João Henrique da Cruz Sobrinho, 
localização desconhecida, em laboração em 1940, José Correia Pontes, lda (9), Conservas 
Belamar, lda (25), Carlo Ilari (7), C. M. Viegas Junior, lda (45), Manuel Ventura Frade (27), 
José António Ritta (2), Produtora Nacional de Conservas, Lda (28), Francisco José dos San-
tos Carapucinha (27), Lourenço Mendonça, funcionou em 195, instalado na E.N. 125, Irmãos 
Serrano, Limitada, em 1952 na Rua Almirante Reis, Conserveira do sul, Lda (1), João Cruz 
Gargalo, Herdeiro, Lda (30), Sociedade de Conservas Luso-América (9), Cruz & Afonso (ir-
mãos), Lda (46), Salvatore Cocco (9), Oliveiros de Sousa Cristina (27), António & Henrique 
Serrano, Lda (46),  José de Aragão Barros e António Valentim (41) e Conservas Renato, Ltd 
(24). 

Outros, cujo período de laboração se desconhece, tal como: Joaquim Belchior, Dora 
- Fábrica Exportadora de Conservas, Lda, Pedro Netto Madeiro, na Praça João de Deus 
nº86/90.

Numa fase posterior, surge a mudança de algumas fábricas da vila para o novo espa-
ço industrial, definido pelo anteplano. São exemplo a Francisco José dos Santos Carapuci-
nha (47) e Conserveira do Sul (48). 

As fábricas foram localizando-se nos locais disponíveis e mais ajustados às suas 
necessidades. Numa primeira fase, o mais próximo do porto junto à avenida 5 de Outubro, 
sendo que depois, devido ao tamanho das instalações, procuraram os locais limite da malha 
urbana, sendo os dois primeiros locais a sul; o núcleo do moinho do levante e o núcleo das 
Prainhas.  De seguida, com a 1ª Guerra Mundial, existiu uma difusão das indústrias por toda 
a cidade sem restrição de zonas industriais definidas. Existe, para este período, pouca infor-
mação devido ao parco controlo da atividade, e à ausência de registo obrigatório. Contudo 
podemos afirmar que as instalações que sobreviveram à crise pós-guerra, se localizaram 
nos limites da cidade, densificando os núcleos já referidos ou fixando-se tendencialmente ao 
longo das estradas que saiam da vila. Surge, então, um núcleo a noroeste, a cima da linha de 
caminho de ferro, onde se densificou a presença de instalações de atividade industrial. Após 
este período de crescimento, existiu uma estabilidade no número de fábricas, mas os alvarás 
eram vendidos e revendidos, funcionando na mesma localização ao longo do tempo, várias 
empresas. À medida que a indústria perdia o seu ímpeto, sobraram apenas as empresas 
melhor equipadas e que souberam fazer melhor gestão dos seus recursos, sendo que ainda 
hoje funcionam empresas de conservas em Olhão, embora a indústria tenha evoluído e a 
produção se faça de outros produtos, que não a clássica conserva de sardinha em molhos.       

As fábricas em Olhão acabaram por se dispersar pelo território mas, ainda assim, é 
possível identificar algumas zonas de maior concentração de fábricas. A zona a que chama-
mos Núcleo Sul Moinho do Levante, era uma verdadeira zona industrial não pelas fábricas de 
conserva mas, também, por ali existiram vários armazéns de salmoura e outras atividades; 
no lado oposto, o Núcleo Sul da Prainhas, era uma zona de menos concentração fabril que 
a anterior, mas além das fábricas de conserva, foi neste local onde se fixaram fábricas de 
guano, salmoura e onde surgem habitações de operários e o bairro de lata “Barraquinhas”. 
Estes dois núcleos foram os primeiros a ter expressão na vila. Estavam inseridos em zonas 
pantanosas que foram sendo aterradas e que estavam sujeitas a alagar em algumas épocas 
do ano, o que pode explicar a desvalorização dos terrenos e o surgimento de edifícios indus-
triais nestas zonas.

3.2.14 CRONOLOGIA INDUSTRIAL
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A partir da 1ª Guerra Mundial forma-se o núcleo mais numeroso em fábricas conser-
veiras, o Núcleo Noroeste. Neste várias fábricas inseriram-se ocupando os espaços expec-
tantes de uma vila em crescimento urbano. Ali localizaram-se, ainda, habitações operárias 
como o Bairro Lucas & Ventura, armazéns de salga entre outras atividades. Todas as outras 
fábricas detinham a sua localização em vários locais da vila, fixando-se tendencialmente 
junto às estradas principais que ligavam à vila de Olhão, junto à Estrada Nacional 125 e junto 
à linha de caminho de ferro.         

A planta de resumo da localização das instalações em estudo resulta da recolha efe-
tuada neste trabalho, de elementos gráficos, escritos e orais sobre a cidade de Olhão. A 
destacar entre estes, a planta de trabalho do anteplano de António Aguiar que localiza uma 
série de edifícios fabris (que estariam em ruína), e os seus proprietários, sendo o único 
levantamento gráfico da localização das várias fábricas da indústria conserveira de Olhão.  
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A chegada da industrialização ao litoral do Algarve, através da indústria das conser-
vas de peixe, operou enormes mudanças no território de Olhão. O crescimento populacional 
acelerado, a demanda de peixe e todas as estruturas necessárias para corresponder às 
exigências da época, levaram a um crescimento desorganizado, tornando Olhão numa vila 
piscatória industrial.

A influência da indústria conserveira começa ainda no século XIX, com o surgimento 
das primeiras fábricas junto ao porto, que ajudaram a definir a frente da vila e desde logo 
aceleraram o ritmo económico da vila. No entanto as grandes mudanças iniciam-se a partir 
da 1ª Guerra Mundial, com Olhão a ultrapassar os restantes centros conserveiros do Algarve, 
e mantendo essa posição de destaque até ao declino da indústria uma posição de destaque. 
É no período entre 1914 e 1925 que se registaram o maior número de fábricas em funciona-
mento simultâneo, ainda que faltem dados para este período. Foi possível identificar cerca 
de quatro dezenas de fábricas de conservas de peixe em molhos, um número que ultrapassa 
os registos para o período em estudo. Fica claro que, em Olhão, a especulação da venda 
de conservas, desseminou fábricas por toda a vila, em diversas condições, desde grandes a 
pequenas instalações, que se localizaram em terrenos de menor valor, junto a zonas alaga-
diças, até às fábricas instaladas em vários pisos de edifícios, no centro urbano. 

A elevada produção que se registou na vila atraiu uma população trabalhadora, não 
só das zonas rurais mais próximas, como de vários pontos do país criando, não só, uma 
enorme pressão na oferta de habitação e no consequente crescimento urbano da vila, como  
também criando uma população flutuante que se instalava na vila apenas nas épocas de 
maior produção. A necessidade de abrigar uma grande população originou graves proble-
mas na salubridade da vila, pois não era só a população operária que ia aumentando, mas 
também a que praticava a pesca, verificando-se uma sobrelotação nos bairros mais antigos, 
bem como, a criação de bairros de lata, construídos com restos de materiais industriais e na 
ilegalidade. Os próprios industriais teriam conhecimento da dificuldade em alojar a população 
trabalhadora, construindo por vezes algumas casas para os seus trabalhadores ou pequenos 
bairros. Contudo, existiram aqueles que se aproveitavam da falta de soluções e capacidade 
financeira da população trabalhadora, alugando espaços que não se podem considerar ca-
sas, numa disposição estrutural idêntica às “ilhas” já estudadas na região norte do país, ou 
em outros espaços insalubres e sem quaisquer condições.

A resposta a este problema, causado pela indústria conserveira, surge com a cons-
trução de bairros financiados, parcialmente, pelo Estado, através dos programas públicos 
de habitação. O Bairro do Consórcio Português de Conservas de Peixe, é um exemplo da 
necessidade de resposta ao problema de Olhão, tendo este sido o único bairro projetado de 
raiz, comparticipado pelo consórcio no Algarve (sendo que o de Portimão tem a sua constru-
ção iniciada por Cayetano Feu e só depois é finalizado pelo Estado). Seguiram-se o Bairro 
da Cavalinha e o Bairro dos Pescadores, todos eles no programa de “Casas Económicas”, 
tendo o bairro dirigido aos pescadores ficado aquém do seu projeto. Será o Bairro de Casas 
para as Classes Pobres a ter maior impacto no problema da vila, pela sua dimensão e por 
ser acessível à população que não estava abrangida ou não tinha capacidade financeira 
para habitar os outros bairros. Um dado não menos importante é o facto da imagem de todos 
os bairros ter sido adaptada às características locais, ou por vontade dos arquitetos que se 
inspiraram nas características do centro da vila ou, ainda, por pedido da Câmara Municipal, 
procedendo-se a adaptação de projetos base, desenhados em Lisboa e aplicados em vários 
locais do país, mas que assumiram uma adaptação regional em Olhão.

A indústria conserveira assumiu uma enorme importância na vila, não só pelo sur-
gimento dos edifícios fabris, mas por ser responsável pela expansão da malha urbana da 
cidade, que crescia à medida que o número de fábricas e habitações se multiplicavam no 
território. Um fator importante é o anteplano de João António de Aguiar, apesar de ter sido 

o primeiro a ser aprovado dos centros em estudo. A indústria conserveira mantinha a sua 
importância nesse período, perspetivando-se a criação de uma zona industrial junto à doca 
pesca. A doca pesca vem trazer novas condições ao porto da vila, que se dispunha de con-
dições naturais, tendo prosperado sem grandes intervenções, ao contrário de outros centros 
conserveiros, com exceção de dragagens referidas por alguns autores para manter a ria 
navegável. Esta é a primeira grande intervenção estrutural no porto de Olhão, e é em redor 
deste espaço que se vão manter fábricas de conserva a funcionar, até ao século XXI.

Como nota final, importa referir ainda que Olhão, ao contrário dos outros centros 
conserveiros, não apresenta preocupações com o turismo no seu anteplano, talvez pela insa-
lubridade do seu centro, pela falta de praias ou até pela quantidade de instalações industriais 
que ainda laboravam na vila em 1944 a 1950. Olhão perspetiva-se “apenas” como uma vila 
industrial e piscatória, não procurando apelar ao turismo.      

        

3.2.15 OLHÃO: DA INDUSTRIALIZAÇÃO À PROBLEMÁTICA URBANA
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3.3. LAGOS

O território onde, hoje, se encontra a cidade de Lagos terá sido lugar de passagem 
e de fixação de vários povos desde o neolítico, devido à sua localização geográfica e à sua 
topografia (Veloso, 1997).  

De entre os vários povos que passaram pelo território que hoje conhecemos como a 
cidade de Lagos, foram os romanos que, de forma mais visível, marcaram a sua presença. 
A ponte, recentemente denominada, D. Maria I (fig.77) assume-se como um dos maiores 
testemunhos visíveis deixados, pelo povo romano, sendo a mais antiga comunicação entre 
as duas margens da ribeira de Bensafrim, junto à povoação lacobrigense, enquanto parte 
da antiga via romana que conectava o litoral desde Castro Marim até Sagres (Pereira, 2017; 
Paula, 1992). 

A malha urbana atual tem a sua origem provável “no período medieval cristão” (Pe-
reira, 2017. p.17), sendo que o núcleo que data deste período, inclui a muralha e o castelo 
dos Governadores. Esta define a mais antiga zona da atual cidade, conhecida como núcleo 
histórico. Considerando que a cidade de Lagos se constituía como “um dos principais centros 
da expansão e comércio ultramarino” (Pereira,2018, p.18), a povoação ganha uma marcada 
importância, assistindo-se a um aumento de população para o espaço extramuros, na zona 
da ribeira.  Devido à crescente necessidade de defender o litoral Algarvio e o porto de Lagos 
de ataques de piratas e corsários, D. João III manda construir um pano de muralha (1454/56) 
que cercasse toda a vila, algo inédito no resto do Algarve (Pereira, 2017).

Na figura 77 é possível observar as duas cercas amuralhadas que definiam a cidade, 
bem como os acessos existentes. De ressalvar que a sul, a ocupação da zona da ribeira 
entre a muralha e o Forte da Ponta da Bandeira, correspondia à localização da principal zona 
de atividade marítima.    

Este novo limite, vem definir a área de expansão da cidade até ao século XIX, uma 
vez que a prosperidade então registada sofre um interregno, devido aos efeitos do terramoto 
de 1755.  

76 - Baía de Lagos no início do séc. XX - Autor: António Crisógono dos Santos. Fototeca de Lagos

78 - Planta da cidade de Lagos 
[c.1621]. Por Alexandre Massai. Arqui-
vo do Museu da Cidade de Lisboa. Do-
cumento cedido por Rui Paula.

77 - Ponte Dona Maria I, em 1913 - 
Autor: António Crisógono dos Santos. 
Fototeca de Lagos.
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Lagos beneficiou de um período prospero em que o seu porto tinha, tanto a nível 
comercial e económico, grande importância para o reino, bem como na manobra marítima 
defensiva da região. A presença militar sempre foi assinalável, concretizada no regimento de 
Artilharia e Marinha do Reino do Algarve, pelo pano de muralha e os fortes do Pinhão, da 
Meia-Praia e da Bandeira; existia também uma presença religiosa e administrativa importan-
te, sendo residência dos governadores do Algarve (Pereira, 2017).

Devido ao terramoto de 1755, chefes militares e párocos abandonam a cidade, e parte 
da população sobrevivente desloca-se para junto da Ermida de S. Amaro, criando uma aldeia 
provisória de barracas. O sismo, seguido de um marmoto, destruiu grande parte da malha 
urbana, e contribuiu para os estragos e vítimas mortais registadas, desalojando perto da tota-
lidade da população e destruindo ou danificando igrejas e a muralha da cidade. Os principais 
edifícios religiosos foram os primeiros a serem noticiados como “reedificados” e reparados, 
dois anos depois do acontecimento natural, devido a importância militar de Lagos; seguiu-se 
a reconstrução dos edifícios militares e da fortificação da cidade que, ainda assim por falta 
de pessoas especializadas, concretizou-se a um ritmo lento, sendo que em 1767 ainda se 
realizavam reparações nestas estruturas (Pereira, 2017; Paula, 1992).

Na reconstrução das casas e a limpeza das ruas da cidade, o processo foi signifi-
cativamente mais lento, tendo vindo militares de Castro Marim para auxiliar na limpeza do 
entulho que ainda ocupava as ruas, vinte anos passados e o cenário descrito era: “como se 
tivesse acontecido dias antes” (Pereira, 2017, p.105). Eram os próprios proprietários que, 
consoante a sua disponibilidade económica, iam refazendo as suas casas e ajudando na 
limpeza das vias, até as duas primeiras décadas do seculo XIX, devido a exigência da ma-
nutenção das fachas posteriores ao sismo. “Assistiu-se em Lagos a uma recomposição no 
pós-terramoto” (Pereira, 2017, p.107) procurando, pouco a pouco, voltar a ganhar a impor-
tância que tinha perdido para outras vilas Algarvias, bem como a fluidez comercial do seu 
porto (Pereira, 2017).

Já no século XIX, a cidade volta a consolidar zonas no exterior da muralha, no segui-
mento da Porta dos Quartos, junto à estrada, na proximidade das habitações precárias que 
foram erguidas no pós-terramoto, sendo que o novo conjunto de fogos surge em direção a 
ermida de Sto. Amaro. Igualmente, no lado de fora da Porta do Postigo, formou-se o “bairro 
denominado Aldeia, na zona compreendida entre as Portas do Postigo e Portugal” (Jacobe-
tty, 1957), uma nova zona de habitação que iria acolher a maioria dos operários da cidade 
(Veloso, 2018). Ainda neste século, surgem os primeiros edifícios ligados à conservação de 
peixe, primeiro pelo sal, dentro das muralhas e junto a porta da ribeira, e no final do século,  
as primeiras fábricas de conserva modernas, em lata. Este surgimento industrial é apontado 
como principal responsável pelo retorno da prosperidade – “num marasmo, do qual só viria 

a sair com a implementação e o incremento da indústria de conservas de peixe” (Veloso, 
1997, p.40). 

Na figura 79, é possível observar alguns indícios da expansão fora do recinto amura-
lhado. A oeste, a partir da Porta dos Quartos podemos observar três volumes: a norte pela 
Porta do Postigo, zona onde já estaria localizada a “Aldeia”, podemos observar o contorno da 
zona ocupada. Ressalvar, ainda, que a sul se mantem a ocupação da zona da ribeira, com 
destaque para um volume junto a muralha que poderá ser a Fábrica da Ribeira. Infelizmente, 
este levantamento termina pouco depois da muralha da cidade, não permitindo tirar mais 
conclusões.

No que diz respeito à indústria conserveira moderna, esta chega a Lagos no final do 
século XIX. Apesar de no inquérito de 1881 não existir qualquer referência à presença de 
fábricas no concelho. Em 1890 estão quatro fábricas: “Frederico Delory”, localizada na Rua 
da Ribeira, que empregava “o número médio por dia de operários de todos os ofícios de 72, 
e 1 aprendiz”. Esta será a fábrica dos Établissements F. Delory, com a data de abertura em 
1882. Acredita-se que esta seja a mais antiga de Lagos (Rodrigues, 1997); J. Labrouche, 
localizada na Porta de Portugal, tendo “o número médio por dia de operários de todos os 
ofícios de 86”. Este edifício sofreu um incêndio em 1915 (Vasquez, 2008) e foi construído, 
no seu lugar, o mercado municipal, em 1924; S. João, localizada na Estrada de Molião, com 
“o número médio por dia de operários de todos os ofícios de 102 e 11 aprendizes”; Polier 
Fréres, localizada no rossio de S. João, com “o número medio por dia de operários de todos 
os ofícios de 78” (Cf. INQUERITO INDUSTRIAL DE 1890, Vol. III, p.527 a 529).

Ainda antes do final do século, no ano de 1889, foi constituída a empresa Aliança Fa-
bril Lacobrigense, Ltd (Rodrigues,1997. p.67) que poderia não ter, ainda, a fábrica a trabalhar 
durante o inquérito industrial de 1890, pois não consta do mesmo.  

A partir do século XX, a cidade sofre um conjunto de melhoramentos nas estruturas 
portuárias. Com a chegada da linha férrea, torna-se uma das cidades mais importantes da 
indústria conserveira e concretizam-se algumas transformações na sua relação com a Ribei-
ra de Bensafrim, sendo este o período que iremos analisar em seguida.

79 - Esboço da Planta Geral de Lagos 
[1870-1890]. Levantamento coorde-
nado pelo major Henrique dos Santos 
Rosa. Gabinete de Estudos Arqueoló-
gicos de Engenharia Militar. Documen-
to cedido por Rui Paula.

80 - Anúncio na Revista Internacional, 
1936. Onde está indicado o ano de fun-
dação, em 1889, da empresa “Aliança 
Fabril Lacobrigense, L.” (Retirado do 
site http://canthecan.net)

81 - Fábrica da Ribeira, anos 60. Cedi-
da por Fototeca de Lagos.
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82 - Planta de evolução da cidade de Lagos, por zonas consolidadas. Elaborado pelo autor.

3.3.1 CAIS DA SOLARIA

83 - Antigo Cais ou Cais da Alfandega. 
Cedida por Fototeca de Lagos.

A ribeira de Bensafrim, que passa junto a cidade, permitia que pequenos barcos apor-
tassem em quase todo o seu limite, sendo que o “cais antigo” ou “cais da alfândega” era a 
principal zona de chegada de barcos com mercadorias. À frente da Porta da Ribeira existia a 
lota, armazéns e fábricas ligadas a pesca, pelo que, de ambos os lados do Forte da Bandeira, 
era comum os barcos atracarem pelas mais diversas razões, pois a maioria da população 
estava ligada as atividades marítimas. Um dos problemas que esta zona, onde se concen-
travam a maioria da atividade piscatória, enfrentava eram as marés e tempestades (Veloso, 
2018). 

Já no final do séc. XIX, existia a intenção de melhorar as condições portuárias da 
cidade, a fim de corresponder as necessidades comerciais e marítimas, como comprovadas 
por um relato que acompanhava uma das propostas. Entre outros factos citava que  “(…) em 
14 de novembro de 1893 (…) afluindo ali o peixe de 12 armações de pesca e de 2 cercos 
americanos para servir 7 fabricas de conserva de sardinha, 2 de salga, e 1 de guano, bem 
como todos os géneros agrícolas de três concelhos para exportação, e os de consumo de 
importação, tudo isto era altamente prejudicado pelo Estado da barra e do porto (…) sucedia 
terem aquelas embarcações de esperar ocasião asada para o seu negócio e, não tendo no 
porto lugar seguro para fazê-lo, tinham de esperar na baía, o que as expunha a grandes 
perigos” (Loureiro, 1909).

   Lagos dispunha de um cais interior, que estava ligado à Praça da Constituição, 
onde se encontrava o edifício da alfândega, bem como um porto exterior, “um verdadeiro 
porto marítimo e oceânico, onde os navios podem chegar e fundear” (Loureiro, 1909), que 
se localizava na Praia da Solaria, mas que não disponha de um cais nem oferecia qualquer 
proteção às embarcações contra os temporais.

Existiram, devido a este facto, algumas propostas com o objetivo de definir um cais 
e/ou uma doca, mas nenhuma se concretizou, por falta de recursos financeiros (Cruz, 1903; 
Loureiro, 1909). Com destaque para um projeto da autoria do Eng. João Francisco Ramos, 
que chegou a ter a sua execução aprovada em 1896, resultando na demolição do baluarte 
da Porta de Portugal, para redesenho daquela zona da cidade e a construção de um molhe, 
aproveitando uma série de rochedos junto ao Forte da Ponta da Bandeira. O início das obras 
do molhe, em 1896, “foi solenemente inaugurado (…) com a assistência de Sua Majestade 
El Rei e Rainha de Portugal, governador Civil do distrito, Câmara municipal da cidade, funcio-
nários e muito povo, que festejava o começo do que seria uma regeneração completa para 
a sua cidade, e um grande benefício para o seu comercio e navegação” (Loureiro, 1909). 
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A figura 84, mostra uma barra que partia do mercado de peixe, junto à porta de Por-
tugal, alongando-se paralelamente à cidade, até junto do Forte da Bandeira. Protegia-se, 
assim, esta zona da cidade e permitia-se abrigo aos barcos, numa área longitudinal, onde 
seria frequente os barcos aportarem (Loureiro, 1909).    

A pequena doca ficaria desabrigada do lado do mar, “para conseguir este abrigo lem-
brou de aproveitar as rochas que se encontram para fora da extremidade do baluarte da Pon-
ta da Bandeira (…) construindo um molhe (…) com 67 metros de comprimento, que cobriria 
a doca” (Loureiro, 1909, p.165). Garantia-se, assim, uma doca com a dimensão necessária 
para as necessidades da cidade, bem como a segurança das embarcações, que eram dani-
ficadas regularmente pelas intempéries (Loureiro, 1909).

Apesar do entusiamo inicial, os trabalhos paralisaram, sendo que em 1903 se constou 
que apenas parte do molhe, junto ao Forte da Ponta da Bandeira, estaria concretizado e 
aponta-se para um novo projeto que solucionasse o problema da cidade, de rápida execu-
ção. Assim o Engenheiro Henrique Gonçalves Moreira, apresenta um conjunto de soluções 
das quais, um molhe que servia de cais na Praia da Solaria, oferecendo um local de embar-
que e desembarque, bem como proteção contra as intempéries (Loureiro, 1909).    

84 - Projeto do cais e doca do porto de 
Lagos. Eng. João Francisco Ramos, 
1896. Loureiro, 1909.

85 – Construção do Cais da Solaria, 
1905. Autor: Edições Lima. Cedida por 
Fototeca de Lagos.

86 - Projeto do molhe-cais da Solaria, 
pelo Eng. Henrique Moreira, 30 de se-
tembro de 1903. Loureiro, 1909

O projeto (fig. 86) é aprovado e, em 1904, inicia-se a sua construção, tendo sido ini-
ciado o talude antes do molhe. Contudo, este foi arruinado por não ter proteção, iniciando-se, 
de seguida, a construção do molhe para proteger as obras para o aterro da zona de acesso 
à solaria. Estes contratempos contribuíram para que a construção terminasse apenas em 
1908, tornando-se este o novo cais da cidade. Esta nova estrutura ficou conhecida como 
“Cais dos Ingleses”, talvez devido às “visitas frequentes das esquadras inglesas à baia de 
Lagos” (Loureiro, 1909); a regularidade destas manobras foi um dos motivos pelo qual era 
necessário solucionar a falta de condições portuárias da cidade (Loureiro, 1909).

Interessante, ainda, foi a intenção deixada pelo responsável do projeto, sugerindo 
uma comunicação junto à ribeira entre o novo cais e a cidade, para evitar os inconvenientes 
da porta da ribeira e, prevendo uma solução futura, como a Avenida da Guiné: 

“Acrescia que o molhe da Solaria poderia comunicar-se com a terra por uma bela 
avenida exterior às muralhas, fugindo à arcada infecta, e à rua estreita e pouco agradável, 
por onde então se entrava na cidade.” - Eng. Henrique Moreira (Loureiro, 1909)

87 - Desembarque do Ministro da Mari-
nha em 1906, durante a construção do 
Cais da Solaria. Autor: Henrique Men-
donça. Cedida por Fototeca de Lagos
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3.3.2 ROSSIO DE S. JOÃO

O rossio de S. João foi a alteração seguinte, localizado numa zona de pântano, devi-
do a proximidade da ribeira, foi promovido um aterro que permitiu que este deixasse de ser 
utilizado como local de feira, para passar a local de expansão construída da malha urbana. 
No seu limite é construído um novo acesso, que ligava a Porta de Portugal com a ponte D. 
Maria I e com o antigo acesso à cidade. Desta forma, o rossio estava delimitado por uma 
estrada secundária a oeste e pela nova via, Estrada Real nº 78 (hoje Nacional 125), que 
ligava a cidade ao sotavento algarvio e que se tornava, assim, um novo limite com a Ribeira 
de Bensafrim (Paula, 1992). 

Em 1920, o rossio foi dividido em talhões (Paula, 1992), que demoraram a ser ocupa-
dos, contrariando a expetativa de ali se fixarem edifícios industriais. Tal deveu-se , provavel-
mente, às características dos solos arenosos, que encareciam e dificultavam as construções 
(Veloso, 2018).

88 - Feira de gado, no Rossio de S. 
João no início do séc. XX. Autor: Antó-
nio Crisógono dos Santos. Cedida por 
Fototeca de Lagos.

89 - Novo acesso junto à ribeira, Estra-
da Real nº78. Entrada da cidade pela 
Porta de Portugal, anos 20. Cedida por 
Fototeca de Lagos.

90 - Estação de Caminho de Ferro de 
Lagos nos anos 30. Autor: Zambrano 
Gomes. Cedida por Fototeca de Lagos

LINHA DE CAMINHO DE FERRO

A conclusão do ramal da linha férrea, na margem oposta à cidade, a 30 de julho de 
1922, veio facilitar o transporte de mercadorias pela Europa, tal como a chegada de matéria 
prima ou o escoamento dos produtos produzidos, assim como as trocas comerciais no nosso 
país. Surgiu, ainda, como uma alternativa de meio de deslocação entre as várias regiões do 
país, sendo que, até aqui, o percurso por via terrestre era moroso e a única outra alternativa 
era a deslocação por barco.

Assim, devido à tardia chegada do comboio a Lagos torna-se difícil afirmar que tenha 
tido grande impacto no crescimento da cidade.  O troço que ligava a estação de Parchal 
(Lagoa) a Lagos foi concluído trinta e três anos depois da chegada do comboio a Faro. E, 
mais significativo ainda é o facto de Portimão já usufruir dessa estrutura dezanove anos 
antes de Lagos, garantindo lhe uma vantagem, concentrando em si as trocas comerciais do 
barlavento Algarvio. 

Ainda assim, parte da exportação da indústria conserveira continuou a fazer-se por 
via marítima e, excluindo a folha-de-flandres que era importada, as matérias primas necessá-
rias à indústria localizavam-se por perto: o sal vinha das salinas que se localizavam a norte, 
à saída da cidade, na ribeira de Bensafrim, ou de aldeias/cidades vizinhas; o azeite, que 
alguns industriais exportavam de Itália, foi perdendo terreno para o produto nacional; todos 
as outros elementos - caixas de madeira, chaves, pregos, etc. - eram produzidos na cidade 
(Veloso, 2018).

Não é possível afirmar, que se a chegada do comboio tivesse sido mais célere, o 
crescimento urbano tivesse sido diferente. No entanto, a divisão do rossio em talhões parece 
querer prever um crescimento industrial que ficou aquém da expectativa. Para isso, terá 
contribuído a demora na conclusão do ramal de Lagos e a perda de importância comercial/
industrial para Portimão. Segundo Duarte Abecasis (1926), existiu um estudo para uma liga-
ção ferroviária entre Sines e Lagos que nunca se concretizou, o que poderá ter contribuído 
para esta expetativa da administração da cidade. Sobre esta ligação, Abecasis especula 
sobre a importância que Lagos poderia vir a ter reunindo no seu porto e estação ferroviária; 
a produção agrícola, minéria e piscatória do barlavento Algarvio e de uma parte do Alentejo, 
atravessada por essa potencial linha, colocaria assim, Lagos como o centro comercial do 
oeste algarvio em detrimento de Portimão. 

A estação terminal de Lagos estava equipada com 4 linhas, uma plataforma giratória 
para locomotivas, um armazém, uma garagem industrial (única na região) e habitações para 
os trabalhadores do caminho de ferro. Este conjunto de equipamentos de apoio a linha férrea 
demonstram a importância desta estação terminal. 

92 – Levantamento da estacão ferro-
viária de Lagos. Redesenhado pelo 
autor com base em Paula (1992).

ESTAÇÃO

GARAGEM

BAIRRO SOCIAL

ARMAZÉM

91 - Casas para habitação dos traba-
lhadores da C.P. Revista: Ilustração 
Portuguesa nº589, junho de 1917.
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95 -Planta da Cidade de Lagos em 1924, levantamento efetuado pelo exército português. Redesenhado pelo autor com base no documento original produzido 
sobre tecido, com as dimensões 2.18m x 1.39m. Arquivo do Museu de Lagos.

Através da planta (fig.94), levantada em 1924 pelo exército, é possível fazer um ponto 
de situação da cidade de Lagos. Já incluídos neste levantamento estão o molhe da Solaria e 
a linha de caminho de ferro, sendo possível observar que existe um novo acesso para a esta-
ção de comboio, com a legenda “(em construção)”, em cima da ponte que permitia a continui-
dade da ribeira até ao mar. A primeira estrutura foi construída em madeira e, posteriormente, 
substituída por uma ponte de carácter industrial, após a adjudicação da obra, em 1926. 

  É, ainda, possível observar a divisão por talhões do Rossio de S. João, que já tem, 
nos talhões nº 1, 2 e 6, construções e um espaço que estará destinado a um jardim, bem 
como a nova estrada que delimita esta nova área da cidade.

A planta original tem a toponímia da cidade, os rossios (S. João e Trindade), baluartes 
e Portas da Muralha, Forte da Ponta da Bandeira, Forte do Pinhão, praias, edifícios de maior 
relevância - alfândega, Câmara Municipal, mercado municipal, mercado de peixe, quartel do 
Regimento 33 e as suas estruturas, hospital militar, hospital civil, Teatro Gil Vicente, lavadou-
ros públicos, Cineteatro Ideal, cadeia, GNR, Socorro a náufragos, compromisso marítimo, 
matadouro municipal, igrejas e edifícios religiosos. Existem alguns elementos “em projeto”, 
como um jardim entre o rossio e a Ermida de S. João, uma avenida entre a nova ponte (aces-
so ao caminho de ferro) e a ponte D. Maria I, bem como uma rua, no quarteirão do Teatro Gil 
Vicente, que iria originar a “Rua dos Combatentes da Grande Guerra”. Algumas  estruturas, 
como os moinhos, o “cano” (aqueduto) que trazia água à cidade, o “caes novo”, o “caes ve-
lho”, são também observaveis, assim como, outros dois pequenos pontões junto ao mercado 
de peixe e outro a seguir à Porta de Portugal. Um viveiro de peixe do lado oposto à cidade, 
campo de futebol e o cemitério, estão igualmente identificados, a par dos edifícios industriais, 
Nova Moagem Lacobrigense, Sociedade Industrial de Moagem, o arraial de armações de 
Júdice Fialho, onze fábricas e dois armazéns de salga.

Lavadouro publico

  ERMIDA

DE S.JO
AO

Estrada

distrital

nº 197

Fa
br

ic
a 

   
C

an
el

as
   

   
  M

ar
re

iro
s

Fab
ric

a  
  C

an
ela

s

Fab
ric

a  
do

 C
on

so
rci

o

Fa
br

ica
   

Pa
pa

leo
na

rd
os

Estiva Novack

TALHÃO Nº 5TALHÃO Nº 9

TALHÃO

     Nº 13

TALHÃO Nº 4

TALHÃO Nº 8

TALHÃO Nº 12TALHÃO Nº 15

TALHÃO Nº 3

TALHÃO Nº 7

TALHÃO Nº 11

TALHÃO Nº 14

TALHÃO Nº 17

TALHÃO   Nº 10

JARDIM

TALHÃO Nº 2

TALHÃO Nº 6

TALHÃO  Nº 1

Deposito de carvão

Água

Sociedade Industrial

      
 de Moagem

G.N.R.

POSTO

   DE
LAGOS

Matadouro Municipal

Fá
br

ica
 P

ie
da

de

   NOVA

MOAGEM

LACOBRI-

  GENSE

   TEATRO

GIL VICENTE

ESCOLA     INDUSTRIAL

  ERMIDA

DE S.JOAO

  ERMIDA

DE S.JOAO

  ERMIDA

DE S.JOAO

  ERMIDA

     
MARIA

S.  SEBASTIÃO

Fáb
ric

a
    

  D
elo

ry

 (R
ibe

ira
)

Fábrica  Veiga

ALFANDEG
A

Socorro a

naufragos

    CAMARA

MUNICIPAL

  CINE

TEATRO

  IDEAL

COMPROMISSO

MARITIMO

E S T A Ç Ã O

  C.  F.  S.   S.

VIVEIRO        DE      PEIXE

Fábrica  Batalim

Fábrica Mercantil
        S. João

Jorge & C.ª

Conservas

  M
olião

para a albadeira

Caminho

da

Meia Praia

Cais
 ve

lho

Es
tra

da

N
ac

io
na

l

nº
 7

8

Es
tra

da

Na
cio

na
l

nº
 7

8

M
ERCADO

            M
UNICIPAL

M
ER

C
AD

O
   

   
   

 D
O

 P
EI

XE

Forte        da       Ponta

 da       Bandeira

Cais Novo

Praia da Batata

QUARTEL

    
    

    
DO

R. 3
3

Es
tra

da

Estrada

Estrada

Es
tra

da

Praç
a

Lu
iz 

  d
e

Cam
õe

s

Nacional
nº 7

8

do
s

M
oin

ho
s

de

Santo

Amaro

   Praia     dos

          Estudantes

(em
 co

ntr
uç

ão
)

(Rua           em
        projecto)

Largo

    d
as

Freiras

Fá
bri

ca
  d

e S
. R

oq
ue

arraial   das   armações

             do Fialho

Praç
a

d' 
Arm

as

PISTA             DE          BAIONETA

   Praia     dos  Homens

Fo
rte

   
do

   
   

   
 P

inh
ão

(P
ro

pr
ied

ad
e

   
   

   
   

pa
rti

cu
lar

)

JARDIM   (em projecto)
Tanque Casa do Jardineiro

R  O  S  S  I  O

      
 D  E

S.   J
  O   Ã

  O

A  V  E  N  I  D  A   (em
 projecto)

Praça

Gil

Eanes

Praça

    d
a

Republica

Coreto

G  I  N  A  S  I  O

C A M P O   D E   G R A N A D A S

R  O
  C  I  O

                D  A                   T  R  I  N  D  A  D  E

F O O T    B A L L

(em contrução)

Pr
aia

   
   

   
   

   
   

   
 d

e 
   

   
   

   
   

   
 S

.  
   

   
   

   
   

   
Ro

qu
e

(M
eia

   
   

pr
aia

)

(M
eia

   
   

pr
aia

)

HOSPITAL

      M
ILITAR    E

SECRETARIAS

   DO
D.R.33 E  R. L. 33

Baluarte

da Porta

da Vila

Porta da

    V
ila

HOSPITAL

                       CIVIL

CADEIA

93 - Estrutura provisória em madeira. 
Revista:  Ilustração Portuguesa Nº 888, 
fevereiro de 1923.  

94 - Acesso à estação de caminho de 
ferro, ponte em betão. Foto cedida por 
Frederico Paula.

3.3.4 PLANTA “CAPITÃO RAUL FREDERICO RATO” 1924
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Em 1924/25, regista-se o maior número de fábricas em funcionamento simultâneo, 
o que nos permite ter uma perspetiva das zonas industriais e da dimensão que teve esta 
indústria na cidade de Lagos.  Estes números devem-se, provavelmente, à recuperação 
económica que se foi efetuando desde o primeiro confronto mundial, a perspetiva de futuro 
pela chegada do comboio à cidade e do investimento feito com alguns dos ganhos que se 
tinham realizado no período de conflito, culminando em cerca de 30 instalações espalhadas 
pela cidade. 

Segundo Duarte Abecasis (1926) “No ano fiscal de 1924-1925 estavam registadas 
trinta e uma fábricas de conserva de peixe, das quais duas não funcionaram, duas prepara-
vam também salmoura, três faziam também a salga e a preparação do peixe (estiva) e uma 
se entregava exclusivamente a salga do peixe. [uma das quais na luz]”. Tal significa que, em 
Lagos, tínhamos 30 instalações, sendo que 2 não estariam a funcionar e uma se dedicava,  
exclusivamente, à salga de peixe. Portanto, o número total de fábricas de conserva de peixe 
a funcionar, na cidade de Lagos, seria de 27.

No levantamento efetuado sob o comando do Capitão Raul Rato, estão indicadas 
as seguintes 11 fábricas: “Fábrica Delory (Ribeira)” e a “Fábrica Mercantil de S. João” – 
ambas identificadas no inquérito de 1890-, a “Fábrica Veiga” (alvará de 1923), a “Fábrica 
Piedade” (alvará 1923), a “Fábrica Canelas e Marreiros”, a “Fábrica Canelas”, a “Fábrica do 
Consorcio” (Comércio Português de Pesca e Conserva - alvará 1924),a Fábrica “Conservas 
Molião” (alvará 1923), a Fábrica “Jorge e Cª”, a “Fábrica Batalim” (alvará 1924), a “Fábrica 
de S. Roque”. Existiam ainda duas instalações, sendo que uma praticava a conservação por 
salmoura, a “Fábrica Papaleonardos”, e a “Estiva Novak”. 

Através dos registos industriais (incompletos) e outros, foi possível obter um conjunto 
de dados (datas de alvará, moradas e plantas) que possibilitaram localizar um conjunto de 
empresas, no tempo e no espaço, que também estariam a funcionar neste período:  Aliança 
Fabril Lacobrigense, Ltd , fundada em 1889 ( Rodrigues,1997);  Fábrica Fialho, a funcionar 
desde 1904 ( Serra, 2007);  Paulo Cocco & Cª (alvará 1924); Companhia Industrial de Con-
servas, Lda (alvará 1919); Lucas & Ventura, Lda (alvará 1924); Fábrica de Francisco Sebas-
tião Marreiros (alvará 1922); Benjamin Tanniou (alvará 1924); Convento da Srª da Glória, Lda 
(alvará 1924); Freitas & Cª,Lda (Jornal da Europa, Janeiro de 1924); Fábrica Mecânica de 
Conservas (Jornal da Europa, Janeiro de 1924); Établissements F. Delory, Palmeira (Planta 
do museu de Portimão); Fábrica de Luís Nunes (Planta do museu de Portimão); Fábrica 
Januário (Planta do museu de Portimão) e, através de recorte de um jornal não identificado, 
Silva, Oliveira & Cª e Manuel António Cristiano. Assim, totalizam-se 26 instalações. 

Destas, não foi possível determinar a localização da empresa Mecânica de Conser-
vas. Existe, ainda, a empresa Alpapito, Martinheira, Arez & Cª Lda, que terá iniciado atividade 
em 1917 (alvará 1932), que poderia estar registada e ser uma das que não estaria a funcio-
nar, pois o seu alvará data de 1932. Permanece a dúvida. Não tendo informação suficiente 
para determinar as 30 instalações que Abecassis refere, para a cidade de Lagos, as que foi 
possível escrutinar ajudam-nos a perceber em que zonas  a maioria se localizou. 

Através da figura 97, é possível observar várias zonas onde existiram grupos de fábri-
cas, mas também casos de instalações isoladas. 

A norte da cidade, na margem direita da ribeira, temos um núcleo composto pelos 
números 1, 2, 3 e 4. Ainda na mesma margem, mas mais a sul, temos o número 19 que surge 
isolado da cidade e de todas as outras instalações. As fábricas desta margem beneficiavam 
da proximidade à linha de caminho de ferro. A maior parte destas instalações, encontram-se 
ao redor do Rossio de S. João. 

A norte deste, junto à ponte D. Maria I, temos outro conjunto de instalações dispostas 
lado a lado, identificadas com os números 5, 6, 7, 8 e 9. No outro lado da estrada, temos uma 
firma de salmoura A, e uma estiva, B. 

Mais a sul, temos os números 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17 e 18 em redor ao rossio, 
localizadas numa zona de serviços, pequenas indústrias e habitação operária, que se en-
quadravam na denominada “Aldeia”. Mais a oeste, temos os números 13, 20 e 21, que se 
localizam no limite desta zona e, por isso, enquadradas com a mesma de carácter industrial.

O número 22 aparece completamente isolado das restantes zonas, sem ligação direta 
ao mar, apresentando apenas uma ligação aparente com o principal centro cívico da cidade.

Por fim, um pequeno núcleo de fábricas a sul, na zona da ribeira junto à muralha, que 
foi o primeiro núcleo ligado às atividades marítimas, onde se encontram os números 23, 24 
e 25.

 Torna-se, assim, claro que é em redor do Rossio de S. João que gravita a vida indus-
trial da cidade neste período. Com a chegada da indústria à cidade, as fábricas instalam-se 
fora da muralha, ao longo da principal estrada de acesso a Lagos, onde existia espaço dis-
ponível e os terrenos, seriam mais baratos junto ao Rossio de S. João. A ocupação destes 
terrenos a norte da cidade, originou a construção de habitações junto à Porta do Postigo, 
formando um aglomerado de habitações conhecido como “Aldeia”, onde morava a maioria 
dos operários da indústria conserveira. Mas, apesar do loteamento realizado pelo município 
em 1920, este não mostrar grandes sinais de ocupação. Não sabemos se o aterro do rossio 
foi imediato ou se demorou a realizar-se, mas a explicação da demora na ocupação daqueles 
terrenos pode dever-se ao seu custo, ao valor da construção em zona pantanosa ou mais 
provavelmente, relacionar-se com a conjuntura que se verificou a partir de 1925, em que o 
sector entraria numa acentuada crise, da qual só iria recuperar, verdadeiramente,  com o 
aproximar da 2ª Guerra Mundial.  

96 – Recortes de anúncios de fábricas 
de conserva. Suplemento do Jornal 
Europa, ano IV, janeiro de 1924. Cedi-
do pelo Museu de Lagos.

97 – Recortes de anúncios de fábricas 
de conserva. Cedido pela Biblioteca 
Municipal de Lagos.

3.3.5 FÁBRICAS DE CONSERVA EM 1924
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98 - Fábricas de conservas em azeite e molhos, em Lagos, no ano de 1924. Elaborado pelo autor com base figura 94
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Fábricas de Conservas em Azeite e molhos:

1. Conservas Molião (Rosendo & Cª Lda)
2. Jorge & Cª
3. Fábrica Mercantil de S. João
4. Fábrica Batalim
5. Fábrica Canelas Marreiros
6. Fábrica Canelas (Algarve Exportador, Lda)
7. Fábrica do Consórcio (Comércio Português de Pesca e Conserva)
8. Lucas & Ventura, Lda
9. Companhia Industrial de Conservas, Lda
10.Établissements F. Delory (Palmeira)
11.Aliança Fabril Lacobrigense, Ltd
12.Fábrica de Luís Nunes
13.Fábrica Convento da Senhora da Glória, Lda
14.Júdice Fialho & Cª
15.Fábrica de Benjamin Tanniou
16.Silva, Oliveira & Cª
17.Freitas & Cª, Lda
18.Fábrica de Manuel António Cristiano
19.Fábrica de S. Roque
20.Fábrica Piedade, Lda
21.Fábrica Januário
22.Fábrica de Francisco Sebastião Marreiros
23.Paolo Cocco & Cª
24.Établissements F. Delory (Ribeira)
25.Viegas (S. Gerardo, Lda)
26.Fábrica Mecânica de Conservas (Localização desconhecida)

Instalações de conservação pelo sal:

A. Firma Demosthenes A. Papaleonardos 
B. Estiva Novak
C. Fábrica S. Vicente 
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3.3.6 AVENIDA DA GUINÉ (1940)

100 e 101 – Avenida da Guiné anos 50. 
Cedidas por Fototeca de Lagos.

Em 1940, a construção da avenida da Guiné, veio permitir um novo acesso à zona 
da ribeira. Através de elementos gráficos, podemos determinar que existiram alguns estudos 
prévios até à construção da avenida. 

A necessidade desta ligação derivou das dificuldades de circulação rodoviária entre a 
cidade e a zona da ribeira. Onde, no cais da Solaria, se realizavam as cargas e descargas de 
mercadorias e a lota, que alimentava as várias fábricas de conserva. Já em 1904, esta mes-
ma solução teria sido apontada, aquando da construção do novo cais. Será, por essa razão, 
de estranhar a demora em executar uma solução para um problema que já era conhecido 
(Loureiro, 1909; Veloso, 2018).

Na figura 102, da Junta Autónoma do Porto Comercial de Lagos, observa-se uma 
continuação da via de circulação através da Praça da República, passando junto à ruína do 
castelo dos governadores e continuando, em linha reta, até à ligação do Forte da Bandeira. 
Esta solução, estudada em 1933, permite que a circulação seja efetuada junto à ria, até a 
zona exterior da porta da ribeira, de forma mais direta. Esta nova via passaria por cima do 
cais velho, ou cais da alfândega e, por essa razão, poderá concluir-se que o aportamento dos 
barcos deixaria de se fazer junto ao cais, passando, possivelmente, a fazer-se ao longo da 
nova via ou, seria ainda estruturada outra solução, que não consta deste documento. 

Na figura 103, que data de 30 de Agosto de 1934, podemos constatar que, a traceja-
do, está representado o limite da avenida da Guiné, que parte da aresta do hospital militar, 
numa linha reta, até à aresta do Forte da Bandeira. 

Este estudo, que daria origem a nova estrutura da cidade, apresenta “sondagens 
Geológicas”, além de medições e toponímia referente aos edifícios – incluindo a fábrica de 
Paulo Coco- e estruturas envolventes.     

99 – Lagos antes da construção da 
Avenida da Guiné, c. 1936. Fotografia 
aérea cedida por Fototeca de Lagos.

102 – Planta de uma estrada para a 
Solaria. Centro de Documentação do 
Museu de Portimão

103 – Estudo geológico para um pos-
sível traçado para a ligação à solaria. 
Centro de Documentação do Museu de 
Portimão

Na figura 104, podemos constatar que o antigo percurso era feito da praça da Repú-
blica, passando junto à igreja de Santa Maria, percorrendo as ruas estreitas da zona histó-
rica da cidade, atravessando o pano de muralha pelo arco de S. Gonçalo, saindo na zona 
ribeirinha. Já finalizado o novo acesso (fig.105), o percurso pelo interior da cidade continuou 
a ser possível, mas a circulação passou a ser feita da praça da República, através da nova 
avenida, até à ribeira. Este novo acesso permitia um maior fluxo, sem problemas de circula-
ção, assegurando a proteção da zona de muralhas e do bairro que se localizava na zona da 
ribeira, junto as muralhas. Os barcos passaram a ter uma zona de atracagem ao longo da 
avenida, substituindo a função do cais da alfândega, apesar de continuarem a estar sujeitos 
à força do mar, na altura de intempéries.

PORTA DE PORTUGAL

PRAÇA DA RÉPUBLICA

AVENIDA DA GUINÉ

FORTE DA PONTA DA BANDEIRA 0 10 30 50 100 m

PORTA DE PORTUGAL

PRAÇA DA RÉPUBLICA

ARCO DE S. GONÇALO
CAIS DA ALFANDEGA (OU VELHO)

FORTE DA PONTA DA BANDEIRA 0 10 30 50 100 m

104 – Linha de costa, antes da constru-
ção da Avenida da Guiné, sinalizando o 
percurso até à zona da Ribeira. Elabo-
rado pelo autor.

105 – Linha de costa, já com a Avenida 
da Guiné 1951, sinalizando o percurso 
até à zona da Ribeira. Elaborado pelo 
autor.
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3.3.7 LAGOS ANTES DO ANTEPLANO

No fim da primeira metade do século, Lagos não apresentava mudanças significativas 
na sua malha urbana, comparativamente a 1924. O rossio continuava com a maioria dos 
seus lotes por ocupar, ao contrário do expectável. Após quase três décadas e já com a obra 
da Avenida da Guiné concluída, não se registavam alterações estruturais assinaláveis.

Através da figura 108 (VooRAF47), podemos observar que, em comparação com a 
planta (fig.109) anteriormente analisada, datada de 1924, poucas são as diferenças a assi-
nalar. No Rossio de S. João podemos constatar que a zona a sul, mais próxima da cidade, 
já estaria mais consolidada, correspondendo aos talhões nº 1, 2 e 6, já ocupados em 1924. 
Junto à estrada nacional nº 78, temos os talhões nº 10 (onde estava a central elétrica), e 
nº 14 ocupados e, do outro lado, junto à ribeira, temos o talhão nº5, onde se construiu um 
posto da Junta Autónoma das Estradas. A norte, temos já concluído o jardim, que estava 
assinalado em fase de projeto na planta de 1924 e, junto à estiva Novak, surge os armazéns 
de cereais da E.P.A.C. Além destes exemplos, o resto do Rossio continuava vazio em 1947, 
continuando a ser local de feira, não correspondendo desta forma às expetativas deste ser 
um espaço ocupado por indústria e serviços. Segundo o Arquiteto José Veloso, o terreno do 
Rossio de S. João, por ter sido um sapal antes de ser aterrado, apresentava uma grande 
dificuldade para construir, sendo que as fundações teriam de ser em estacaria de madeira, o 
que encarecia a construção naquela zona. Talvez isso explique, em parte, o facto desta zona 
ter permanecido tanto tempo como um espaço expectante da cidade. 

“Os lotes destinavam-se fundamentalmente a indústria e/ou a serviços, mas aquilo 
era de uma enorme dificuldade construir, por causa, exatamente de ser um sapal.” (Veloso, 
2018)

É possível, ainda, observar que a obra da Avenida da Guiné estava já concluída, 
resultando na ligação da principal praça da cidade ao porto, o que alterou por completo as di-
nâmicas daquela zona da cidade. Na figura 107 é possível observar o desafogo que resultara 
desta obra, permitindo maior eficiência de circulação, embora pela estagnação da estrutura 
urbana, esta solução tenha chegado tarde para ser relevante, em termos de competitividade 
com o porto de Portimão.

106 – Vista parcial da cidade de 
Lagos. Fotografia aérea c. 1947. 
Cedida por Fototeca de Lagos.

108 - Rossio de S. João 1947. Parte do 
voo RAF47. 

109 - Rossio de S. João em 1924. Par-
te da Plata de 1924 Capitão Raul Rato.

107 - Forte da Bandeira e Avenida da 
Guiné.Fotografia aérea c. 1947. Cedi-
da por Fototeca de Lagos.

Outra nota importante na fotografia aérea de 1947 é o início das obras de urbanização 
do Bairro de Casas Para Famílias Pobres, sendo possível ver a marcação das ruas a Este 
da muralha da cidade (fig.110).    

No que respeita à indústria conserveira, 10 fábricas estariam em funcionamento, um 
número bastante díspar das três dezenas de 1924/25, o que representaria um abrandamento 
do investimento industrial na cidade. Eram elas: Paolo Cocco & Cª, Aliança Fabril Lacobri-
gence, Ltd e Freitas & Cª, Lda – que já funcionavam em 1924 -, Algarve Exportador (AEL), 
que terá comprado a Fábrica Canelas entre os anos 20 e 30 (Cerqueira, 2009, p.259-259),  
mas que se expandiu ocupando o espaço de outras 3 fábricas. E ainda a União Conserveira 
do Algarve (UCAL), a Aldite, José Abreu Pimenta, Reinaldo Assunção, que ocuparam a ins-
talações já existentes e por fim, Alpapito, Martinheira, Arez & Cª, Lda, que surge no rossio de 
S. João no mesmo quarteirão da fábrica Freitas. 

Podemos concluir, assim, que a maior parte das instalações referidas continuaram 
a trabalhar, mesmo que com nome ou empresa diferentes. Tal que prossupõe que a única 
alteração assinalável é a redução para um terço, no que respeita ao número de instalações, 
como espelha o caso da empresa Algarve Exportador, que expandiu as suas instalações, 
ocupando espaços de outras. Através da figura 112, é possível constatar que as zonas de 
fixação desta indústria se mantiveram, mesmo com o surgimento de uma nova instalação, 
identificada com o nº 5, a Alpapito, Martinheira, Arez & Cª Lda. Esta surge numa zona onde 
existiam outras fábricas, sendo a sua localização neste mapa meramente representativa, por 
não se saber, exatamente, em que edifício funcionaria. Contudo, sabe-se que funcionaria a 
norte da fábrica Freitas e no mesmo quarteirão que esta (Castelo, 2018).  

Em 1951, existem duas situações relevantes, por comparação com o ano de 1947, 
nomeadamente a do Rossio de S. João e o estado do Bairro para as Famílias Pobres. A foto-
grafia aérea de 1951 (fig. 113), apesar de não nos mostrar a mesma área que o voo RAF47, 
permite averiguar a evolução da cidade, até ao final da primeira metade do século XX.

No Rossio de S. João, é possível observar que os talhões nº 8 e nº12 estão ocupados, 
com uma instalação de transformação de cortiça, bem como o talhão nº 15, ocupado com um 
novo edifício. Para se perceber melhor a evolução da ocupação, foram definidos dezassete 
talhões no Rossio de S. João em 1920 (Paula, 1992), sendo que passados trinta e um anos, 
apenas noves estariam ocupados, sendo que três deles foram ocupados entre 1947 e 1951. 

Na figura 111, os 80 fogos aparentam estar já construídos, ainda que não estivessem 
terminados, assim como o primeiro edifício da escola, que serviria principalmente a popula-
ção do bairro.

110 - Bairro de Casas para Famílias 
Pobres, em construção em 1947. Voo 
RAF47. 

111 - Bairro de Casas para Famílias 
Pobres e Escola, em construção em 
1951. Voo SPLAL.
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113 - Voo SPLAL, sobre a cidade de 
Lagos, 1951. - Fotografia aérea do 
Instituto Geográfico do Exército, C.M.L.
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112 - Fábricas de conserva em azeite 
e molhos, em Lagos, no ano de 1947. 
Elaborado pelo autor com base na fo-
tografia aérea Voo RAF47. 
Fotografia aérea do Instituto Geográfi-
co do Exército, C.M.L. 

Fabricas de Conservas em Azeite e 
molhos:

1. U.C.A.L. – União Conserveira do Al-
garve, Lda

2. AEL - Algarve Exportador, Lda

3. Aliança Fabril Lacobrigense, Ltd

4. Júdice Fialho & Cª

5. Alpapito, Martinheira, Arez & Cª Lda

6. Freitas & Cª, Lda

7. Sociedade de Conservas Aldite, Lda

8. Paolo Cocco & Cª

9. Reinaldo Assunção

10. José Abreu Pimenta
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3.3.8 BAIRRO DE CASAS PARA FAMÍLIAS POBRES (1945-1958)

O bairro, conhecido na cidade como “Bairro Operário” foi, na verdade, construído 
através do Decreto-Lei nº 34 486, de 6 de abril de 1945, que pretendia a construção de “con-
juntos de casas destinadas (…) ao alojamento de famílias pobres nos centros populacionais 
do continente e das ilhas adjacentes” (Agarez, 2018), recebendo a designação de “Bairro 
de Casas Para Famílias Pobres”. O projeto deste bairro data de 1945 e terá demorado mais 
de 10 anos a ser concluído, tendo sido construído por fases. A primeira foi de 1946 a 1950, 
sendo que a partir de 1948, a Câmara Municipal declara enormes dificuldades económicas, 
estando endividada pelos gastos da construção do bairro. A construção teve um hiato até 
1953, e durante esse período, a C.M.L. tentar alienar o bairro à Junta central das Casas 
de Pescadores, por forma a que esta pagasse as dívidas e recebesse também o resto dos 
apoios do Estado, para a conclusão do bairro que, consequentemente, passaria a chamar-se 
“Bairro dos Pescadores de Lagos”. No entanto, as negociações acabaram por falhar. Entre 
1953 e, 1954, são concluídas 21 habitações e, entre 1956 e 1958, são construídas as últi-
mas 56 casas, apesar das várias dificuldades económicas  em encontrar construtor, através 
de concurso público. A inauguração oficial ocorreu em 1958 “nas vésperas do 28 de maio” 
(C.M.L., s.d.; Proc. 341/MU/45, UALG). 

A localização do bairro foi escolhida em “acordo com o técnico encarregado do estudo 
do plano de Urbanização da Vila” (C.M.L., s.d.), embora não existissem ainda elementos para 
o arranjo do local de implantação. As tipologias eram as usadas nos bairros construídos sob 
o Decreto-lei das “Casas para as Famílias Pobres” e, inicialmente, distribuía-se da seguinte 
forma: tipo A, 16 casas, tipo B, 56 casas e tipo C, 8 casas. As tipologias tinham em comum a 
entrada direta para a sala de estar, bem como, apenas, uma cozinha e uma casa de banho. 
A tipologia “C” era a única com dois pisos, e tinha quatros quartos, um no rés-do-chão e três 
no primeiro andar, enquanto que a tipologia “B” tinha três quartos e a “A” apenas dois. 

No decorrer do processo, mais concretamente em 1953, fica definido que serão cons-
truídas 78 habitações, em vez das 80 inicialmente previstas, sendo que um bloco de duas 

114 - Planta de Urbanização do Bairro 
de Casas para as Classes Pobres. PT 
DGPC DGSU:RMU do Bairro de 80 Ca-
sas para as Classes Pobres em Lagos.

casas do tipo B, localizado a Este, não seria construído, provavelmente por se irem implantar 
sobre acesso que o limitava, a Este do bairro, a Estrada Senhora da Glória (atualmente  Rua 
Ilha Graciosa). Através da figura 115, podemos ver a divisão dos terrenos anterior à constru-
ção do bairro, tendo a C.M.L. adquirido apenas os dois terrenos a Oeste, numa primeira fase, 
tendo assim como limite a Estrada da Senhora da Glória, e apenas na fase de urbanização 
do bairro procedeu a expropriação da parte necessária dos outros dois terrenos, para urba-
nizar acessos ao bairro (Proc. 341/MU/45, UALG).

Na planta de implantação (fig. 114), podemos ver que existe uma primeira fase e 
edifícios que completam a urbanização do terreno, fazendo parte de uma “sugestão”. A pri-
meira fase foi totalmente concluída, com a exceção do bloco de casas do tipo B, incluindo a 
construção de dois edifícios escolares, que foram construídos mais próximos da estrada de 
acesso do que estava previsto, com uma cantina de apoio. A urbanização complementar que 
é sugerida não foi concretizada, nem tida em conta, devido à situação financeira da C.M.L.

No que diz respeito ao nome pelo qual é conhecido, “Bairro Operário”, este poderá ter 
a ver com duas questões: a sua localização e a sua génese, sendo que estes bairros seriam 
para as “classes trabalhadoras”. O Bairro surge numa zona expectante, de campo, rodeado 
a norte pelo cemitério municipal e pela fábrica de conservas Piedade, a oeste pela fábrica de 
conservas Aldite e pela ermida de Stº. Amaro, a sul pela estrada nacional 125 (que ligava a 
cidade pela porta dos quartos) e a Este, por uma zona de campo, (aproveitada para cultivo) 
e, pela muralha da cidade. Apesar da sua implantação parecer, de certa forma, aleatória, é 
possível aferir um conjunto de relações com a malha urbana consolidada. Em primeiro lugar, 
o bairro surge numa zona com boas características de salubridade, para as quais contribuía 
também o seu plano de urbanização; segundo, o bairro mantém, de certa forma, a conti-
nuidade expansiva da malha urbana existente. A Aldeia era a única zona de habitação, de 
dimensão significativa, fora das muralhas, surgindo como a zona de habitação do operariado. 
Esta zona habitacional surge a norte da muralha e expande-se para oeste, em direção ao 
cemitério, sendo que para norte surge o Rossio de S. João que era, por definição, uma zona 
de serviços e indústria; faria, então, mais sentido a continuidade da zona habitacional para 
oeste e não para norte. Por último, ainda que surgisse na continuação da zona de habitação 
do operariado, não deixava de estar perto da cidade, encontrando-se entre estas duas rea-
lidades, a do trabalho industrial e do centro social, apesar de estar, indiscutívelmente, mais 
próximo da primeira.

Tendo em conta que as duas maiores classes trabalhadoras na cidade eram os pes-
cadores/marítimos e os operários, e sendo que os primeiros viviam, na sua maioria, junto a 
zona da ribeira, é possível que a maior parte dos habitantes originários deste bairro tenham 
sido operários, o que terá dado origem ao seu nome. Não se exclui, com isto, que outras 

115 – Divisão dos terrenos e respetivos 
proprietários, onde se implantaria o 
Bairro. Proc. 341/MU/45, UALG.
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classes de trabalhadores não tivessem habitado o bairro, pois este não foi construído exclu-
sivamente para o operariado.

“Na minha opinião, uma vez pensei sobre isto, esta localização não foi por este aces-
so (à cidade, porta dos quartos) foi por causa desta ligação (à Aldeia). Era mais um prolonga-
mento da Aldeia, do que um prolongamento da cidade. Se era para ser um prolongamento da 
cidade então porque era tão afastado? Não havia razão nenhuma para isso, porque não era 
nestes terrenos (junto à porta dos quartos e muralha). Na minha opinião isto aparece por pro-
longamento da zona operária…”. Excerto da conversa com o Arq. José Veloso (Veloso,2018).

Ainda sobre os habitantes do bairro, o Decreto-Lei onde está enquadrada a cons-
trução deste prevê dar prioridade a famílias desalojadas, devido às alterações urbanas ou 
de interesse público, oferecendo uma solução imediata ou célere, por exemplo, no caso de 
demolição devido aos planos urbanos desenvolvidos pela Direção-Geral dos Serviços de 
Urbanização (DGSU) (Tavares; Duarte, 2018).

119 – Planta de implantação das habitações por tipologia, 1945. Proc. 341/MU/45, UALG.

116 – Alçado principal, tipo C e B. Proc. 
341MU45, UALG.

117 – Alçado posterior, tipo C e B. Proc. 
341MU45, UALG.

118 – Alçados, tipo A. Proc. 341MU45, 
UALG.
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Em 1944, passa a ser obrigatório que as câmaras municipais de todo o país executem 
um estudo do seu território, que consistia num levantamento das condições e características 
do mesmo - Decreto-Lei nº33:921, de 5 de setembro de 1944. Tal passaria, necessariamen-
te, pela produção de um conjunto de elementos gráficos, que eram acompanhados de uma 
memória descritiva, analisando o atual estado da cidade e o desenho de um “Ante-Plano de 
urbanização”, que incluía uma proposta para o território, prevendo a expansão dos núcleos 
existentes (Diniz, 2015).

A proposta para a cidade de Lagos, da autoria do arquiteto Miguel Jacobetty Rosa, 
data de 1957 e tinha como base uma avenida marginal à cidade, constituindo parte integral 
da Estrada Nacional 125. “Avenida Marginal, verdadeiro elemento gerador do plano da nova 
cidade de Lagos” (Jacobetty, 1957, p.71). Esta nova avenida ligava a atual estrada nacional, 
que chegava a norte da cidade, passando, na proposta, pela frente rio contornando a cidade 
e que iria encontrava a atual ligação até Sagres a oeste de Lagos, como se pode ver na figura 
127 (Jacobetty, 1957)´. 

“…em estreita correlação com as modificações portuárias, prever as alterações no 
sistema rodoviário em condições de – como frisou Sua Excelência o Ministro das Obras 
Públicas, no seu despacho de 21/VII/55, - que simultaneamente atendam às necessidades 
rodoviárias e às exigências urbanas da travessia de Lagos pela E.N. 125.” (Jacobetty, 1957, 
p.66).

Segundo a memória descritiva, pretendia-se resolver todos os problemas viários exis-
tentes, como solucionar os problemas de tráfego da zona portuária, facilitar o acesso às 
praias a sul da cidade e resolver os congestionamentos nos pontos mais centrais, desviando 
o trânsito que passava pelo interior da cidade, como se constata na Planta do Estado Atual 
da Cidade, com o acessos principal marcado a azul e  secundários a amarelo (Jacobetty, 
1957). 

“A indústria de pesca continuou, porém, a representar nesta cidade uma das princi-
pais ocupações da sua população e o esteio (sustento) mais forte da sua economia. Outras 
atividades da pesca derivadas, tais como as conservas de peixe, estiva, transporte e expor-
tação do pescado, etc., foram-se desenvolvendo, atingindo certo nível que veio a ser prejudi-
cado pelo assoreamento progressivo do porto e mais moderadamente pela criação do porto 
de Portimão, com desvio de atividades e frota mercantil.”  (Jacobetty, 1957, p. 39). 

Na análise efetuada, além dos problemas viários é, ainda, referido que a pesca e o 
fabrico de conserva foram, ao longo do tempo, o principal sustendo da população; que existe 
uma crescente falta de alojamento, que se iria agravar pela necessidade de realojar habitan-
tes devido as demolições previstas no plano; enumera várias razões para que se melhorem 
as condições portuárias e esclarece ainda que o “Bairro económico (foi) estudado à margem 
do mesmo plano, mas integrado nele” (Jacobetty, 1957, p.62). 

121 - Planta do Estado atual da cidade. Elemento Gráfico nº8 da memória descritiva, do ante-Plano de Lagos. Arquiteto Jacobetty, 1957. Cedido pela C.C.
D.R. de Faro.

3.3.9 PRIMEIRO PLANO DE URBANIZAÇÃO – AVENIDA DOS DESCOBRIMENTOS

120 – “Bairro Económico” (Bairro de 
Casas para as Famílias Pobres) inte-
grado na planta geral. Anteplano da 
cidade de Lagos.
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A execução do plano teve um conjunto de consequências na organização da cidade. 
Uma delas foi a restruturação das atividades industriais e portuárias. A zona da ribeira uma 
das que foi primeiramente intervencionada devido à construção da avenida, sendo profun-
damente alterada, localizava-se a sul da cidade, junto à muralha. Onde estavam localizados 
armazéns de apoio às atividades marítimas, a lota, três fábricas de conservas, uma de gelo  
entre outros edifícios. Nas partes escritas do plano é referido que, todas as construções junto 
à muralha e todas as atividades ligadas à pesca e a produção de conservas “devem desapa-
recer, libertando o troço da muralha a que se encosta e permitindo uma melhoria apreciável 
do conjunto arqueológico aí existente, cujo aspeto atual é deplorável” (Jacobetty, 1957). O 
objetivo era claro, valorizar este espaço como património da cidade, desimpedindo todo o 
pano da muralha, melhorar a salubridade e a imagem, para os habitantes e visitantes. Sendo 
que seria libertado todo o espaço em cerca de vinte metros, em toda a largura da muralha, 
tal permitiria que um conjunto de arranjos paisagísticos substituísse as construções a demolir 
(Jacobetty, 1957).

Na figura 123, podemos ver que estava previsto um equipamento público à frente 
do arco de S. Gonçalo, identificado com o número “38”, que seria para funcionar como lota, 
segundo os registos camarários, mas que nunca chegou a ser concretizado, tendo a lota 
passado a funcionar mais tarde, na outra margem, junto à doca. O mesmo sucede com o 
edifício com a letra A, “Atividades Portuárias”, que nunca saiu do desenho, tendo dado lugar, 
mais tarde, no mesmo lugar, a uma pequena doca junto ao Forte da Bandeira.  

“A desobstrução das Muralhas e do Palácio do Governantes na zona ribeirinha é de 
efetuar, embora lentamente por ser obra onerosa, sendo feliz a circunstância da previsão 
da variante para Sagres da E.N. 125, acarretar o desaparecimento de alguma velhas casas 
sem interesse na Avenida da Guiné e na Rua da Ribeira. Também as Fábricas de conservas 
de Peixe e de Gelo, devem desaparecer, libertando o troço da Muralha a que se encosta e 
permitindo uma melhoria apreciável do conjunto arqueológico aí existente, cujo aspeto atual 
é deplorável.”  (Jacobetty, 1957 p.99) 

O zonamento expresso no plano (fig.127) indicava que a zona industrial se devia con-
centrar a norte da cidade, devido à proximidade ao caminho de ferro e às principais estradas, 
onde já se localizava a maior parte das atividades indústrias. Era para aí que as atividades 
industriais existentes na zona da ribeira deveriam retomar atividade, após a construção da 
avenida. Ainda assim, a fábrica da Ribeira foi uma exceção e permaneceu a funcionar no 
mesmo local.

Quanto às atividades marítimas, o cais da Solaria continuou a servir o seu propósito, 
mas a ideia seria que apoiasse, principalmente, atividades de recreio, sendo visível no plano, 

122 – Bairro da Ribeira, antes do ante-
plano. Cedida por Fototeca de Lagos.

126 –  Avenida dos descobrimentos 
1960. Cedida por Frederico Paula.

123 –  Zona da ribeira integrado na 
planta geral. Ante-plano da cidade de 
Lagos. Anteplano da cidade de Lagos.

junto ao mesmo, a seguinte legenda: “Desportos Náuticos” e “Mocidade Portuguesa”. Cons-
tava do pano o objetivo de criar as condições para o tráfego comercial, industrial e turístico 
da cidade, oferecendo ainda proteção contra as intempéries, com a construção de uma doca 
interior, assoreando a ribeira e definindo um canal protegido por um novo molhe. Junto à 
nova doca, um conjunto de armazéns previa a concentração das atividades piscatórias, para 
onde se deveriam transferir aquelas que antes se realizavam junto a zona da ribeira. Na fi-
gura 124, podemos ver a nova doca de pesca, com os armazéns de apoio e um edifício para 
“reparações navais”.

Quanto à referida necessidade de habitação, são visíveis e projetados no plano al-
guns conjuntos habitacionais (fig.125), dos quais um Bairro de Casas Económicas, a sul da 
cidade, identificado na planta de utilização do solo como “Moradias Citadinas”, mas nenhum 
bairro de casas económicas foi ali construído. 

Quanto à habitação operária, a memória descritiva dizia o seguinte: “As zonas indus-
triais, por exemplo, devem ser tanto quanto possível segregadas na periferia, mas convém 
que as habitações a construir para os operários lhe fiquem tanto possível próximas.” (Ja-
cobetty, 1957, p.81). Traduzia, assim, o elemento gráfico (fig. 127), esta intenção, em duas 
zonas: a norte, junto às fábricas existentes, e do outro lado da ribeira, para lá do caminho de 
ferro, previstas como habitações operárias. 

Podemos concluir que, nem tudo no plano foi executado mas, que este teve um gran-
de impacto na organização da cidade e na sua estrutura. A primeira parte a ser executada 
incluia a contrução da Avenida dos Descobrimentos e, para isso, a limpeza da zona da ri-
beira, tendo a sua inauguração ocorrido em 1960 (Veloso, 2018; Paula, 1992). Tal levou à 
tranferência de um conjunto de atividades para outras zonas da cidade, incluindo a Fábrica 
Pimenta, que se transfere para a zona norte, junto à ponte D. Maria I, após 1960. Ao mesmo 
tempo, os trabalhos portuários evoluiram com a extensão do cais da Solaria, a contrução do 
novo molhe, na margem oposta e o assoriamento da Ribeira de Bensafrim. Apesar de estar 
definido no projeto uma doca de pesca na outra margem, ao invés foi construída uma peque-
na doca junto ao Forte da Bandeira, este conjunto de alterações vieram garantir à cidade, as 
condições portuárias pelas quais a população ansiava desde o inicio do século. Apesar de 
estas chegaram já tarde para a industria conserveira, e até para outras, a cidade virava-se 
agora, definitivamente, para o turismo.

124 –  Doca de Pesca e Armazéns de 
apoio, integrado na planta geral. Ante-
plano da cidade de Lagos.

125 – Zona prevista para casas econo-
micas, a Sul. Anteplano da cidade de 
Lagos.
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127 – Planta de utilização do solo. Elemento Gráfico nº10 da memória descritiva, do Anteplano de Lagos. Jacobetty, 1957. Cedido pela C.C.D.R. de Faro. 
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A cidade de Lagos viu a indústria conserveira instalar-se no final do séc. XIX e esten-
der-se até ao final da primeira metade do séc. XX. Tendo sido, várias as instalações a funcio-
nar neste território. Através do resumo das várias fábricas, encontradas durante este estudo 
e as suas localizações na malha urbana, é possível fazer uma análise paralela da evolução 
entre a cidade e a indústria em análise, apontando as várias zonas industriais aos longo do 
tempo e a sua importância para o crescimento urbano.

A figura 129 resume, em si, a localização das várias fábricas, que resulta da recolha 
de elementos gráficos, orais e escritos, sobre esta indústria.  

A conservação industrial de peixe, em Lagos terá começado pelo processo de salga, 
onde o processo era feito, ainda, dentro das muralhas da cidade. Pensa-se que a Estiva 
Paolo Cocco (A) e a D. N. Charalampopolus (B) sejam prova desse facto, de uma indústria 
que chega através de italianos e gregos, com um processo seria já conhecido pela população 
da cidade. 

No final do séc. XIX, surgem as primeiras “fábricas de conserva em azeite e molhos” 
(conserva em lata) em Lagos. Devido às necessidades desta indústria, os industriais procu-
ram terrenos maiores e, também, mais baratos para erguer as suas instalações, surgindo 
estas já fora do recinto amuralhado. Os Établissements F. Delory (1), surgem junto à muralha 
da cidade, perto do mar. Esta poderá ter sido a primeira fábrica de Lagos, pois esta empresa, 
segundo alguns autores, terá sido das primeiras em Portugal, com várias fábricas no país 
incluindo em Setúbal. A fábrica J. Labrouche (2) poderá considerar-se que estaria dentro do 
recinto da cidade, mas já no seu limite junto à ribeira, na zona da porta de Portugal. Terá so-
frido um incêndio em 1915 e, assim deu lugar ao atual mercado municipal (Vasques, 2005). 
Sobre a empresa Pelier Fréres, apenas se sabe que a sua instalação estaria localizada no 
rossio, através do inquérito de 1890. A última fábrica referida no inquérito, Sociedade Mer-
cantil S. João (3), é a única destas que se afasta completamente da cidade, instalando-se na 
outra margem, à entrada da cidade. Tem, a par com a fábrica Delory, uma dimensão assina-
lável, para o início da indústria em Portugal e por comparação com as outras instalações da 
cidade. A Aliança Fabril Lacobrigense, Ltd (4) surge ainda no séc. XIX, instalando-se numa 
zona de campo perto do Rossio de S. João, afastada da cidade. No início do séc. XX, surge 
a fábrica do industrial Júdice Fialho (5), um dos maiores industriais nacionais, ocupando 
uma grande área da malha urbana, junto a zona habitacional, operária, chamada “Aldeia”.  
Através da planta das instalações podemos afirmar que é a única fábrica, que se conhece em 
Lagos, com habitação para operário integrada na propriedade da fábrica, como era prática 
nas instalações deste industrial. 

Até aos anos trinta, Lagos assiste a um crescente número de fábricas de conserva, 
que continua a impulsionar a expansão da cidade para fora da muralha, principalmente com 
a ocupação, a norte da cidade, na zona do Rossio de S. João, chegando quase às três 
dezenas de fábricas a funcionar em simultâneo. De entre estas, nomeiam-se: Paolo Cocco 
& Cª (6), já instalada na cidade com uma estiva, passa a fabricar conservas em lata, numa 
instalação adoçada à muralha na zona da ribeira. Ainda nesta zona, Junto à Praia da Solaria, 
surge a S. Gerardo, Lda (7), da família Veiga que, com as fábricas Delory e Paolo Cocco, for-
mavam um pequeno núcleo industrial (Núcleo da Ribeira), que tinha acesso ao cais marítimo 
da cidade, localizando-se junto ao local onde se realizava a lota.

No Rossio de S. João surge o maior número de fábricas. A sul temos: as firmas Ma-
nuel António Cristiano (8), Freitas & Cª, Lda (9); Benjamin Tanniou (10); Silva, Oliveira & Cª 
(11), todas no mesmo quarteirão; Luís Nunes (12) e a segunda fábrica dos Établissements 
F. Delory (13), bem como, Convento da Senhora da Glória, Lda (14); Piedade, Lda (15) e 
Januário (16), que surgem localizadas na continuação da expansão extramuros, para oeste, 
dispersas ao longo da “Estrada dos Moinhos” (planta Rato, 1924). A Francisco Sebastião 
Marreiros (17), surge também a oeste da cidade, mas distante das restantes fábricas, na Por-

ta dos Quartos, junto à estrada nacional nº 78 – futura nacional nº 125 (planta Rato, 1924).
A norte, já no limite do Rossio, temos um conjunto de fábricas lado a lado, formado 

pelas Fábricas Canelas Marreiros (18), Canelas (19), que seria comprada nos anos 20/30 
pela Algarve Exportador, Lda (Cerqueira, 2015);  Consórcio (20), que tinha sido propriedade 
de António Parreira Cruz  e vendida ao Comércio Português de Pesca e Conserva, de quem 
seria a propriedade em 1924 (5ª Circunscrição industrial); Lucas & Ventura, Lda (21), que 
teria comprado a fábrica à Sociedade Mercantil de Conservas, Lda (5ª Circunscrição Indus-
trial), e a Companhia Industrial de Conservas, Lda (22). Estas cinco instalações formaram um 
núcleo que se localizava junto às principais vias de comunicação terrestre, as duas estradas 
nacionais e com rápido acesso ao caminho-de-ferro.

 Assim como as fábricas que surgem na outra margem da ribeira, Jorge & Cª (23), 
Conservas Molião ou Rosendo & Cª Lda (24) e José Batalim, tempera, Silva & Cª (25) for-
mam um núcleo (Núcleo do Molião) com a Sociedade Mercantil de S. João. Na mesma 
margem, a sul, isolada, surge a Fábrica S. Roque (26). 

Até ao final dos anos quarenta, a cidade vê o número de Fábricas diminuir para, ape-
nas, dez. Em 1947, continuam a funcionar Paolo Cocco & Cª (6), Aliança Fabril Lacobrigense, 
Ltd (4), Freitas & Cª, Lda (9) e Júdice Fialho & Cª (5). Surgem, ainda, a Alpapito, Martinheira, 
Arez & Cª Lda (27), que ficaria localizada no quarteirão em frente à fábrica Júdice Fialho 
(Castelo, 2018), Reinaldo Assunção (1), que tinha adquirido a fábrica a um industrial Belga 
(Veloso, 2018), José Abreu Pimenta (7), que compra a fábrica a Joaquim Marques Bexiga 
Júnior (5ª Circunscrição industrial), Sociedade de Conservas Aldite, Lda (16), que teria adqui-
rido a fábrica Januário (Castelo, 2018), U.C.A.L. – União Conserveira do Algarve, Lda (18), 
na mesma localização da Canelas Marreiros, e a Algarve Exportador, Lda.

A empresa Algarve Exportador, de Agostinho Fernandes, que tinha começado por 
adquirir a Fábrica Canelas (19), nesta data, teria já a propriedade dos terrenos da Sociedade 
Geral de Comércio, Indústria e Transportes, Lda (20), Lucas & Ventura, Lda (21) e Compa-
nhia Industrial de Conservas, Lda (22). Ocupava todo o quarteirão, tornando-se, a par da 
propriedade de Júdice Fialho, uma das maiores fábricas da cidade, sendo reestruturada pelo 
projeto do Arquiteto António Varela, datado de 1942.  Tornava-se, assim, um edifício industrial 
de organização funcional racional, considerado modernista por essa razão, dos poucos no 
Algarve, devido à perda da importância para o Norte do país (Cerqueira, 2000).

Do surgimento da indústria de conservas em Lagos, até 1950, é possível identificar 4 
núcleos: na zona da Ribeira, no Rossio (a sul e a Norte) e um outro a norte, na margem opos-
ta, zona do Molião. Temos, ainda, duas fábricas isoladas e um conjunto de fábricas dispersas 
ao longo da “Estrada dos Moinhos”. 

Em 1957, no projeto do Anteplano, existe identificada a Fábrica Baía (28), na zona do 
Rossio, junto à fábrica da Freitas & Cª, Lda (9), sobre a qual não existe qualquer referência 
na memória descritiva. Com a construção da Avenida dos Descobrimentos em 1960, o núcleo 
da ribeira é demolido e a fábrica de José Abreu Pimenta é expropriada (5ª circunscrição), a 
fábrica de Paolo Cocco demolida e a Fábrica da Ribeira, de Reinaldo Assunção, mantém 
a sua localização, desconhecendo-se a razão para tal, pois na memória descritiva é referi-
do que todas estas instalações deveriam cessar as suas funções naquele local (Jacobetty, 
1957). Mais tarde, José Abreu Pimenta abre uma fábrica em nova localização (29), na outra 
margem, onde tinham existido um núcleo de fábricas mas onde já nenhuma laborava.

3.3.10 CRONOLOGIA INDUSTRIAL
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Núcleo
Ribeira

Núcleo
Rossio Norte

Núcleo
Molião

Núcleo
Rossio Sul

Armazéns de salga              Fábricas - 1890                  Fábricas - 1890 a 1925              Fábricas - 1960's

1. Établissements F. Delory (Ribeira) > M. Bézier >Reinaldo Assunção

2. J. Labrouche

3. Sociedade Mercantil S.João

4. Aliança Fabril Lacobrigense, Ltd

5. Júdice Fialho & Cª

6. Paolo Cocco & Cª

7. S. Gerardo, Lda (Veiga) > Joaquim Marques Bexiga Junior > José Abreu Pimenta

8. Manuel António Cristiano

9. Freitas & Cª, Lda

10. Benjamin Tanniou

11. Silva, Oliveira & Cª

12. Fábrica de Luís Nunes

13. Établissements F. Delory (Palmeira)

14. Convento da Senhora da Glória, Lda

15. Piedade, Lda

16. Januário > Sociedade de Conservas Aldite, Lda

17. Francisco Sebastião Marreiros

18. Canelas Marreiros > U.C.A.L. - União Conserveira do Algarve, Lda

19. Fábrica Canelas > A.E.L. - Algarve Exportador, Lda

20. António Parreira Cruz > Comércio Português de Pesca e Conserva (consórcio) >
Sociedade Geral de Comércio, Indústria e Transportes, Lda. > A.E.L.

21. Sociedade Mercantil de Conservas, Lda  > Lucas & Ventura, Lda > A.E.L.

22. Companhia Industrial de Conservas, Lda > A.E.L

23. Jorge & Cª

24. Conservas Molião  ou Rosendo & Cª Lda

25. Jose Batalin, tempera, Silva & Cª

26. Fábrica de S. Roque

27. Alpapito, Martinheira, arez & Cª (localização possível)

28. Fábrica Baia

29.  José Abreu Pimenta

A.  Estiva Paolo Cocco

B. D. N. Charalampopolus

D.Estiva Novak

E. Demosthenes A. Papaleonardos

F. S. Vicente

Fabricas de Conservas em Azeite e molhos: Instalações de conservação pelo sal:
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129 – Resumo das zonas industriais e localização das fábricas de conserva, assim como armazéns de salga, em Lagos. Elaborado pelo autor
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130 –  Situação da cidade de Lagos com a execução parcial do Ante-plano do Arquiteto Jacobetty. Fotografia área de 1968, C.M.L.

Através do estudo da cidade de Lagos, podemos aferir que a indústria conserveira foi 
importante para o desenvolvimento da sua malha urbana. Contudo, a longo prazo, regista-
-se um menor impacto no crescimento da malha urbana, comparativamente com os outros 
casos estudados, para o período em análise. Ainda assim, não deixa de assumir uma maior 
relevância nos primeiros vinte cinco anos do século XX.

A importância da indústria conserveira na cidade de Lagos começa logo no séc. XIX, 
aquando do surgimento das primeiras fábricas neste território, contribuindo para a recupera-
ção da cidade após terramoto de 1755 e incentivando a expansão urbana da cidade (Veloso, 
1997). Resultante disso é o primeiro núcleo habitacional que surge devido ao crescimento 
populacional, decorrente da indústria, denominado “Aldeia”. Este, ao longo do tempo, foi den-
sificando-se com o aumento da população que, maioritariamente, era operária. A existência 
deste núcleo, à volta do qual se desenvolverão diversos serviços e se construírão várias fá-
bricas, pode justificar o facto da inexistência de iniciativas habitacionais, públicas ou filantró-
picas (industriais). Não parece ter existido um excedente de população devido à indústria, ao 
qual a cidade não tenha conseguido dar resposta naturalmente; e se existiu foi no séc. XIX, 
dando origem à “Aldeia”, fora da muralha. Tal pode dever-se o facto de a cidade ter andado 
na vanguarda da indústria, apenas até à primeira guerra mundial. Neste seguimento, assim, 
perdeu, cedo, espaço para outras cidades no Algarve, por diversas razões. 

De entre essas, destacam-se as condições portuárias e o facto de ter sido a última 
cidade do Algarve onde chegou o comboio.

As várias obras do início do século XX, para uma doca, nunca se concretizaram, tendo 
sido apenas, construído o Cais da Solaria, em 1904. A comunicação deficitária entre a cidade 
e o cais só ficariam resolvidas em 1940, com a construção da Avenida da Guiné. Apesar de 
no anteplano constar uma doca proporcional às necessidades da cidade, com a construção 
da Avenida dos Descobrimentos apenas é concretizada numa doca de pequena escala. De-
vido ao insucesso de aplicar uma solução que correspondesse aos problemas portuários da 
cidade, como evidenciado em relatos mencionados anteriormente, a cidade de Lagos perde 
importancia para Portimão, como afirma Miguel Rosa Jacobetty, na sua memória descritiva.

Apesar destes problemas, a cidade vê o seu número de fábricas atingir cerca de três 
dezenas, ainda no primeiro terço do século, sendo o Rossio de S. João a zona de maior 
concentração industrial. Ainda assim, a ocupação do espaço, loteado pela câmara municipal, 
junto à ribeira, arrasta-se ao longo do tempo, consolidando uma ocupação, quase total, deste 
espaço apenas com o anteplano da cidade.

A importância da indústria conserveira na construção da malha urbana da cidade, 
fez-se notar, principalmente, até 1925. A ocupação a norte e na margem oposta à cidade, 
acabaram por definir as zonas industriais da mesma, e a crescente ocupação industrial fez 
com que a zona habitacional surgisse, a norte, fora da muralha e se desenvolvesse para 
oeste. De 1925 a 1950, a malha urbana não cresceu significativamente, apenas há a apontar 
o surgimento do “Bairro para as Famílias Pobres”, que ficou conhecido como “bairro operá-
rio”, mas que não tinha qualquer ligação direta com o operariado ou com as iniciativas de 
habitação entre o Estado e o C.P.C.P./I.P.C.P.

O anteplano de urbanização marca, em definitivo, a transição do desenvolvimento 
apoiado no ímpeto industrial, para se focar na importância que o turismo já vinha a conquis-
tar no litoral algarvio, com cuidado para a valorização arqueológica do pano das muralhas. 
A demolição do bairro da ribeira é prova disso; uma limpeza estética no principal acesso às 
praias, a sul, da cidade e a transferência das atividades que ali se realizaram durante largos 
anos, como é referido na memória descritiva do anteplano, são prova irrefutável desta mu-
dança de paradigma na estrutura e organização da cidade de Lagos.

3.3.11 LAGOS: DO CAIS DA SOLARIA ÀS NOVAS AVENIDAS         
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3.4. PORTIMÃO

O concelho de Portimão localiza-se, hoje, num território que atraiu vários povos ao 
longo do tempo, e que aí se fixaram e deixaram os seus vestígios, principalmente junto aos 
cursos de água. Entre estes, destacam-se os fenícios, romanos e árabes (Ventura e Mar-
ques, 1993).

A estrutura urbana que hoje conhecemos, teve a sua fundação no século XV, primeiro 
numa pequena povoação chamada São Lourenço da Barrosa e, alguns anos depois, batiza-
da de Vila Nova de Portimão. A nova vila teve como prioridade a construção de uma muralha 
defensiva, pois estava sujeita a ataques, dada à localização junto ao Rio Arade. A expansão 
desse núcleo urbano, fora de muralhas, começou junto à Porta da Ribeira, mas limitada pelo 
Rio Arade, as próximas fases de expansão foram na direção da Porta da Serra e pela Porta 
de S. João, crescendo para o interior do território (Ventura & Marques, 1993).

Vila Nova de Portimão tinha uma importante atividade na indústria naval, nas salinas 
da região, na pesca e na agricultura, exportando pelo seu porto os excedentes das suas 
culturas. A prosperidade da vila levou a sua expansão extramuros, surgindo a possibilidade 
de se construir um novo pano de muralha que protegesse as novas zonas da vila. Em 1621, 
Alexandre Massaii faz uma proposta para o novo troço amuralhado, mas a prioridade era a 
defesa da barra do Rio Arade e, como tal avançou-se com a construção do Forte de Santa 
Catarina e o Forte de S. João, sendo que as muralhas da vila tinham sido reparadas em 1616 
(Ventura & Marques, 1993). 

A região entra, então, numa crise económica que é agravada pelo terramoto de 1755, 
que afeta particularmente Vila Nova de Portimão, danificando as muralhas, os seus edifícios 
religiosos e a maior parte das habitações, não só pelos tremores de terra, mas também pelas 
“ondas gigantes que entraram rio acima” (Ventura e Marques, 1993, p.56). A população, sem 
meios económicos para reconstruir o que perdera, abandonou a vila, ajudando ao despo-
voamento parcial desta, ao qual já se assistia desde o início do século. O Bairro do Sapal, 
localizado a norte da vila, desapareceu por completo devido ao marmoto, o que é visível nos 
elementos gráficos antes e depois da catástrofe (Ventura & Marques, 1993).

A vila recompôs-se lentamente até ao século XIX, começando novamente a prosperar 
economicamente devido aos produtos provenientes do mar, à agricultura e ao seu porto, 
ainda que continuasse uma vila isolada, no que dizia respeito às ligações terrestres. Por sua 
vez, o porto, precisava de obras para melhor acomodar a troca de mercadorias que realizava, 
assim como a necessidade de desassorear o Rio Arade, de forma que a vila tivesse ligação 
a Silves.  Será a resolução destes aspetos, até ao final do século, que vai impulsionar a urbe 
e permitir que esta se torne um centro industrial e portuário importante (Ventura & Marques, 
1993). 

O porto de Vila Nova de Portimão, apesar de estar abrigado das intempéries e ter 
tido em conta a potencialidade da sua localização, teve desde o início do século, problemas 
crónicos causados pela acumulação de areias. A variação da barra e a falta de profundidade 
impedia as embarcações de maior porte de chegar junto da vila, e dificultavam a navega-
ção no rio, prejudicando a sua conexão a Silves. Em 1800, é feito o primeiro levantamento 
detalhado do porto e barra da vila onde, além dos problemas já enunciados, é referida a ne-
cessidade de oferecer outras condições ao porto devido à afluência de barcos. Seguem-se, 
então, uma série de projetos que tentam oferecer uma solução para a vila, propondo diversas 
opções para o controlo das zonas navegáveis do Rio Arade, a manutenção da barra e para 
um novo cais (Loureiro, 1909).

O projeto do engenheiro Pézerat, datado de 1852, destaca-se pela proposta da con-
tinuação da estrada litoral que ligava Sagres a Vila Real de Santo António (atual E.N. 125) 
através de uma ponte, que foi concluída em 1876. Esta nova estrutura viária permitiu, não só 
maior facilidade na ligação da vila com o resto da região mas, principalmente, maior facilida-
de na travessia do rio e ligação à outra margem, o que teve enorme importância para o porto 

131 - Ponte-cais da fábrica Feu Hermanos, Portimão. Museu de Portimão, Cota MP-D29-16.

133 - Projeto do traçado de uma nova 
muralha para a Vila Nova de Portimão. 
Alexandre Massaii, 1621. Retirado do 
livro Portimão, 1993. 

132 – Reconstituição do traçado das 
muralhas de Vila Nova de Portimão. 
Autor: J. Palhinha. Museu de Portimão, 
cota AD8-2-37.
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134 – Mapa da Vila Nova de Portimão e território envolvente antes do terramoto de 1755. Museu de Portimão, cota AD4-2-33

135 - Vila Nova de Portimão, pós-ter-
ramoto, em 1773.  Museu de Portimão, 
cota AD8-2-35.

e para as indústrias que se instalaram em ambas as margens e que faziam parte do mesmo 
centro portuário e industrial, no século seguinte (Loureiro, 1909; Ventura & Marques, 1993).

No que respeita ao cais, vigorou o projeto de Augusto Fidié, de 1862, que previa uma 
estrutura desde a (futura) ponte até à zona de pântano, a sul da vila, terraplanando essa área 
permitindo uma regularização da margem. Isto proporcionaria um local que correspondesse 
as necessidades das embarcações e, prevendo já a ocupação parcial da nova zona com ruas 
e edifícios. Em 1875, o aterro sobre o rio para acomodar o novo cais estava pronto, mas ali 
estava projetada também a construção da alfândega, um mercado de peixe e uma alameda 
ajardina, da entre o limite construído da cidade e o novo cais. A conclusão deste espaço e 
dos vários edifícios iria arrastar-se até 1907 (Loureiro, 1909).

Foi, ainda, construído em 1872, um dique a sul do novo cais, na zona das marinhas, 
com o objetivo de ajudar a regularizar o porto, mas sem os resultados desejados, uma vez 
que a barra continuou a modificar-se, persistindo parte dos problemas de navegação, tendo 
ainda ocorrido várias obras de desassoreamento, ao longo do tempo, para garantir a nave-
gabilidade desde a foz até Silves (Loureiro, 1909).

Vila Nova de Portimão, no final do século XIX, era um movimentado centro portuário, 
exportador de frutos secos, da produção agrícola de Silves, Albufeira, Monchique e do seu 
próprio concelho, bem como de peixe salgado e de conservas de peixe, das primeiras fábri-
cas que se instalaram ainda neste período. O crescimento urbano acompanhou, por isso, o 
volume económico da vila e os melhoramentos viários e portuários, crescendo pelas Portas 
da Serra em direção ao sapal de São Pedro (Largo Gil Vicente), e para norte, junto da Rua 
Infante D. Henrique, que ligava à nova ponte, sendo que a sul o crescimento urbano foi mais 
modesto (Ventura & Marques, 1993).

Através da figura 137, podemos fazer um ponto de situação urbano da vila, já com a 
ponte construída e, no seu seguimento para sul, a nova zona de aterro onde estava o “cais 
de peixe” e o “cais da Alfândega”, equipados com um guindaste de ferro e outro de madeira 
como nos informa a legenda do documento. No seguimento, podemos ver o dique construído 
em frente às salinas. Estão, ainda, identificadas no mapa algumas chaminés de indústria, 
localizadas nas duas margens. Infelizmente, por ser um levantamento hidrográfico, não foi 
registada a malha urbana das povoações.

No que diz respeito às fábricas de conserva, ainda no século XIX, a primeira insta-
lação mencionada estaria localizada na margem pertencente ao concelho de Lagoa, em 
Estômbar, no sítio da Estrada da Passagem, que corresponderia à (e seria da) empresa 
“Parceria Mercantil do Cabo Carvoeiro”, como indica o Inquérito Industrial de 1890, uma vez 
que não refere qualquer instalação na outra margem (Inquérito Industrial de 1890, vol. III: 528 
/ Serra, 2007). Portanto, a primeira fábrica a instalar-se na Vila Nova de Portimão foi do in-
dustrial Júdice Fialho, localizando-se a norte da vila, ficando conhecida pela Fábrica S. José, 
que começa a laborar em 1892 (Duarte, 2003). Seguia-se a Fábrica dos “Ètablissements F. 
Delory”, instalando-se entre 1892 e 1894, na margem oposta, localizada onde antes tinha 
estado instalada uma fábrica de Álcool, que esta assinalada na figura 137, nome pelo qual 
ficou conhecida, segundo Edite Tavares (1999) (Rodrigues, 1997; Duarte, 2003).

136 - Vila Nova de Portimão, 1818.  
Museu de Portimão, cota AD8-2-36.

137- Antigo mercado de peixe junto ao 
Rio Arade. Retirado do livro Portimão, 
1993
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138 - Plano Hidrográfico do Porto e Barra de Vila Nova de Portimão, 1894. Biblioteca Nacional 139 - Planta de evolução da cidade de Portimão, por zonas consolidadas. Elaborado pelo autor.
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3.4.1 O DESENVOLVIMENTO URBANO E INDUSTRIAL ATÉ 1917

No início do século, Vila Nova de Portimão beneficiava do seu movimento portuário e 
da fixação de novas fábricas de conserva, que a tornavam um importante centro económico 
da região. As novas infraestruturas, contribuíram para este desenvolvimento, tal como a nova 
ponte viária que conectava ambas as margens do rio, que eram servidas e serviam o porto 
de Portimão.

A malha urbana, neste período, desenvolve-se principalmente para norte e noroeste, 
junto à Estrada Nacional 125. A norte, temos principalmente a formação de uma zona com-
posta por fábricas, habitação que acolhia os trabalhadores das indústrias, armazéns e que, 
futuramente, iria receber a estação de caminho de ferro. O início do século foi próspero, com 
o surgimento de algumas fábricas de conserva em ambos os lados do Rio Arade mas, com 
o início da 1ª Guerra Mundial, assistiremos a um crescimento mais acentuado e com maior 
peso para o desenvolvimento urbano e económico de Portimão (Ventura & Marques, 1993).

No que diz respeito à indústria conserveira, funcionaram de 1904 a 1908 três fábricas 
em Portimão, duplicando o número em 1917, época em que existem seis em laboração. Ma-
ria Duarte (2003) identifica as seis empresas como: Júdice Fialho, com duas fábricas S. José 
e a do Estrumal, que tinham começado a funcionar em 1904; Feu Hermanos, com a fábrica 
S. Francisco de 1902; União Industrial Portimonense, lda, 1916; M.B. Caleça e Filho, 1917 
e Penna Peralta, lda, 1917, sendo que para as últimas três empresas indica apenas a data 
em que teriam iniciado funções, desconhecendo-se a localização exata das suas instalações 
(Duarte, 2003).

Além das fábricas instaladas em Vila Nova de Portimão, consideram-se também as 
instalações na margem oposta, concelho de Lagoa, que faziam parte, na prática, do espaço 
económico de Portimão. Assim, iremos identificar e localizar estas instalações sempre que 
possível. Para o ano de 1917, Duarte Abecasis indica que existiriam nove fábricas no conce-
lho de Lagoa, que pensamos que seriam as seguintes: (1) Ètablissements F. Delory, Fábrica 
do Álcool; (2) Júdice Fialho, 1904, que compra a Fábrica “Frito Velho”; (3) Nova Sociedade 
de Conservas, lda, 1915, Fábrica “do Mexilhão”; (4) António Judice Magalhães Barros, 1915, 
Fábrica St. António; (5) Costa & Carvalho, Lda, em 1917 no Parchal, desconhece-se a lo-
calização exata; (6) Mascarenhas Júdice, Limitada, 1917, Fábrica do Judice; (7) Belchior 
Irmãos, lda, 1917. Ficam por identificar duas instalações fabris, sendo que uma estaria longe 
do centro económico de Portimão, localizando-se em Carvoeiro (Abecasis, 1926; Rodrigues, 
1997; Duarte, 2003; 5ª Circunscrição Industrial).

Analisando o Plano Hidrográfico da Barra e Porto de Vila Nova de Portimão de 1916 
(fig. 140), podemos identificar quatro fábricas de conserva: Fábrica S. Francisco, da Feu 
Hermanos e  Fábrica do Estrumal, de Júdice Fialho, na margem de Vila Nova de Portimão; 
na margem oposta, a Fábrica Júdice, da Mascarenhas Júdice, Lda; a Fábrica “Frito Velho”, 
de Júdice Fialho. É ainda, possível ler a referência “antiga fábrica de Álcool”, junto à identifi-
cação de uma chaminé, que se refere à localização da fábrica dos Ètablissements F. Delory. 
No entanto, pouco é possível concluir sobre a evolução urbana através deste documento; a 
malha urbana parece ter sido consolidada a sul e junto ao porto, e terá crescido tendencial-
mente para norte em direção à estação de caminho de ferro. Podemos, ainda, ver um dique 
a sul do porto para a regularização da barra, que protegia também as salinas ali existentes.

140 - Plano Hidrográfico da Barra e Porto de Vila Nova de Portimão, 1916. Biblioteca Nacional
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3.4.2 A IMPORTÂNCIA DO CAMINHO DE FERRO

A chegada da linha de caminho de ferro a Vila Nova de Portimão foi um processo lon-
go, que teve início no final do século XIX, com o planeamento da linha para o Algarve, tendo 
chegado primeiro à margem esquerda (concelho de Lagoa) e só mais tarde abre a estação 
a norte do centro da vila.

O primeiro projeto para a ligação Silves a Portimão seria aprovado a 8 de abril de 
1900, onde estaria incluída a estação que se iria edificar no Parchal, Lagoa (atual apeadeiro 
de Ferragudo) e outra ainda, na outra margem em Portimão. Ficava, no entanto, em aberto 
qual a solução definitiva para a estrutura de ligação entre as duas margens, sendo que não 
constava no orçamento a construção de uma nova ponte, colocando-se a possibilidade de 
adaptar a ponte existente para a linha de caminho de ferro (Silves a Portimão, 1903).

A construção da estação do Parchal seria aprovada, então, em 1903, ano da sua 
inauguração. O seu projeto incluía uma cocheira para locomotivas, um edifício para habita-
ção do pessoal da estação e de um cais com canal de acesso para serviço fluvial da estação 
(Linhas Portuguesas, 1902). Esta estação ficaria conhecida como Portimão-Ferragudo até 
1922, ainda que não ficasse junto a Vila Nova de Portimão, mas sim na outra margem. A 
estação em Portimão demorou a concretizar-se, mas em 1915, o processo voltou a ganhar 
folgo com a construção da ponte para a linha férrea, concretizada pela Empresa Industrial 
Portuguesa. Mas levaria até 1922 a ser concluído o ramal até Lagos, sendo inauguradas as 
estações de Portimão e de Lagos nesse mesmo ano (Ventura & Marques, 1993; De Portimão 
a Lagos, 1917).

Apesar da linha do comboio só alcançar Portimão em 1922, a sua chegada em 1903 à 
margem oposta deve ser tida em conta, pela importância para a economia da vila. No litoral, 
os centros portuários, serviam como zonas de exportação e venda dos produtos das zonas 
do interior, com destaque para os frutos secos, frutas e outros produtos agrícolas. Parece 
ser genérico esta permuta entre interior e litoral, beneficiando os principais portos, como o de 
Portimão, da proximidade de grandes áreas interiores que produziam produtos que tinham 
de ser escoados, sendo vendidos nos centros económicos mais próximos. Era essa a rela-
ção que Portimão mantinha com o seu território envolvente, com destaque para Monchique e 
Silves, chegando os produtos de carroça ou até de barco pelo rio. A relação com Silves teve, 
ainda, uma dimensão industrial, com as instalações de fábricas que exportavam os seus pro-

141 - Estação de Vila Nova de Porti-
mão, c.1917. Ilustração Portuguesa, 
N.º 589, 4 de junho de 1917

dutos através do porto de Vila Nova de Portimão. Em sentido contrário, a pesca e a conserva 
de peixe salgado eram transportadas e vendidas no interior. O caminho de ferro surge como 
uma alternativa importante para as populações, mas traz consigo a possibilidade do forne-
cimento de matérias primas para as indústrias, o transporte de produtos até ao litoral para 
exportação, o transporte de peixe para o interior e a exportação das conservas para outros 
países, surgindo como uma alternativa a navegação marítima e permitindo comunicação, 
transporte e comércio entre litoral e o interior (Duarte, 2003; Cavaco, 1976).

 Nas décadas do século XX, temos uma perceção que existe uma ideia generalizada 
de que seria o porto de Lagos o mais importante do Barlavento Algarvio. Defendendo esta 
ideia em 1926, Duarte Abecasis refere que, com a possível ligação de Lagos a Sines por 
linha férrea, este se tornaria um centro portuário e comercial de relevo, exportando toda a 
produção do interior do país pelo seu porto. Esta ideia, de futura importância, parece ser 
partilhada, antes, em 1917, na publicação nº589 da revista Ilustração Portuguesa, onde se 
pode ler “não tarda a cumprir-se a profecia. Lagos ainda há de ser um grande porto da Euro-
pa”. Mas hoje sabemos que Lagos nunca sofreu as obras portuárias necessárias e a ligação 
a Sines nunca foi uma realidade, ainda que Lagos se mantenha relevante, perderá a sua 
importância para Portimão e para outros centros algarvios (Abecasis, 1926; De Portimão a 
Lagos, 1917).

A questão que se coloca perante estes dados é, se o facto da linha férrea ter chegado 
ao centro económico de Portimão dezanove anos mais cedo do que a Lagos, terá contribuído 
de forma decisiva, para a sua afirmação no Barlavento Algarvio.

142  - Estação de Vila Nova de Porti-
mão, c.1917. Ilustração Portuguesa, 
N.º 589, 4 de junho de 1917, p.454.
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A 1ª Guerra Mundial trouxe, ao mercado internacional, uma enorme procura por ali-
mentos conservados. Por esse motivo, entre 1914 e 1923, assistimos à proliferação de novas 
fábricas ao longo do Rio Arade. Como já referimos, em 1917, tínhamos cerca de quinze 
fábricas em ambas as margens, mas o número iria aumentar para cerca de 25 até 1921, 
continuando a aumentar até 1925, ano em que se começa a sentir os efeitos negativos da 
crise económica mundial e a falta de peixe na costa portuguesa (Duarte, 2003).

Estudando a planta de 1924 de Portimão (fig. 143), podemos verificar que a malha 
urbana se continua a concentrar junto ao núcleo histórico, densificando a sua expansão para 
norte, encontrando a linha de caminho de ferro como limite para a sua expansão. Segundo 
Maria Ventura e Maria Marques (1993), nos anos vinte, surgem dois bairros modestos, o 
Bairro dos Fumeiros e o Bairro da Cruz de Pedra, este último junto à fábrica S. José. Por con-
traste junto ao principal eixo viário (Estrada Nacional 125), surgem construções mais nobres 
(Ventura & Marques, 1993). Não se pode afirmar, com plena certeza, que estes novos bairros 
seriam de operários da indústria conserveira, mas sendo bairros das classes trabalhadoras, 
podemos assumir que acolhiam também operários conserveiros, até pela dimensão da popu-
lação operária neste período e, ainda, pela proximidade às fábricas que ali existiam. Ainda, a 
norte, existia um bairro operário no sítio da Boa Vista, junto à Empresa de Conservas “Boa-
-Vista”, lda, pertencente à mesma empresa.

“O primeiro bairro foi o do Feu, em frente à fábrica, eram uns armazéns sem qualquer 
divisão. Com os panos faziam-se as divisões, chegaram a morar cinco ou seis casais. Mais 
tarde o D. Caetano resolveu fazer o bairro operário” (Coelho, 1999).

A sul, está identificado o dique, que ajudava a controlar a barra do Rio Arade e pro-
tegia os terrenos mais próximos de alagar, o que permitiu, neste período, o surgimento de 
fábricas naqueles terrenos junto à estrada que seguia para sul (hoje Rua Dom Carlos I) 
(Ventura & Marques, 1993). Devido à fixação de fábricas longe do núcleo urbano de Porti-
mão, principalmente junto ao convento de S. Francisco, surgem dois núcleos de habitação. 
O primeiro seria junto à fábrica da Feu Hermanos, segundo informação do Museu de Porti-
mão. De acordo com o que foi recolhido através de entrevista a antigos operários, existiu um 
aglomerado de casas conhecido como “Aldeia do Feu”, localizado do lado oposto a estrada, 
junto à secção de vazio da fábrica, descrito como um local sem condições de habitabilidade 
e de promiscuidade, construído toscamente com materiais industriais e sem casas de banho 
(Entrevista a Vidaul José Ventura, 2002). Provavelmente, estes espaços existiam dentro de 
um armazém, considerando que  Vidaul Ventura refere que os espaços não tinham cobertura 
e que se conseguia ouvir tudo entre as várias divisões, podendo imaginar-se que não seria 
muito diferente do que acontecia em Olhão.

O outro conjunto de habitações estava localizado ao longo da Estrada da Rocha, em 
ambos os lados desta, com habitações térreas, modestas, que pertenciam às fábricas Facho 
e à do Estrumal, de Júdice Fialho.

Na margem oposta, é possível verificar o surgimento de edifícios, que sabemos que 
eram fábricas de conserva (fig. 143), junto à Estrada Nacional 125 e à estação de comboios 
do Parchal, surgindo ainda algumas fábricas mais a norte, com pontões privados para o Rio 
Arade.

A proliferação de instalações industriais teve, como consequência, a necessidade de 
alojamento para os novos trabalhadores da indústria, o que justifica os surgimentos dos bair-
ros e habitações, com mais ou menos condições, que descrevemos anteriormente. O “boom” 
industrial, levou ao aumento da importância de Portimão, que é elevada a cidade em 1924, 
crescimento este que iria alterar as dinâmicas existentes. A produção de conservas esteve 
concentrada em algumas fábricas, na sua maioria bem equipadas, com maquinaria moderna 143  - Planta da Cidade de Portimão em 1924. Museu de Portimão, cota AD4-2-34.

3.4.3 PORTIMÃO ELEVADA A CIDADE EM 1924
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para a época, algumas autossuficientes em quase todos as matérias primas necessárias à 
produção de conservas, como era o caso de Júdice Fialho e da Feu Hermanos. Mas a partir 
da 1ª Guerra, assistimos ao surgimento de fábricas em instalações, mais ou menos, impro-
visadas que procuravam aproveitar a especulação existente, algumas funcionando apenas 
durante alguns anos. O grande número de fábricas levou à ocupação e densificação de 
novos espaços no território junto ao Rio Arade, sendo que anteriormente a população se 
concentrava no centro de Portimão e nas vilas e aldeias mais próximas, assistindo se a uma 
ocupação mais alargada do território. 

O número máximo de fábricas em funcionamento simultâneo terá sido no ano de 
1925, com aproximadamente três dezenas, que seriam as seguintes (em Portimão): (1) 
Fábrica S. José, de Júdice Fialho; (2) Fábrica do Estrumal, de Júdice Fialho; (3) Fábrica 
S. Francisco, da Feu Hermanos, lda; (4) Sociedade de Conservas Stª. Catarina, lda, que 
começou a funcionar em 1920, funcionando pelo menos até 1924; (5) Fábrica Boa-Vista, 
da Empresa de Conservas “Boa-Vista”, lda, terá funciona entre 1920 e 1924; (6) Pacheco, 
Pereira & Cª Lda, inscrita na 5ª Circunscrição Industrial, funcionou de 1922 a 1924, no largo 
da estação de caminho de ferro; (7) Fábrica Esperança/ Esmeralda, da Cristovão Brito & 
Gomes, Lda, faz publicidade em 1924 no Jornal Europa; (8) Fábrica Facho, da Facho, lda, 
inicia funções em 1922 e continuará a funcionar depois de 1924; (9) Fábrica Liberdade, 
da Empresa de Conservas “Liberdade”, Lda, inicia funções nos anos vinte e funcionará, 
pelo menos, até 1948; (10) Fábrica Mercantil, da Bivar & Cª, lda, inicia funções em 1922 
e funcionará pelo menos até 1948; (11) Fábrica A Portuguesa, da Empresa Fabril de Con-
servas, lda, inicia funções em 1923 e funcionará pelo menos até 1948; (12) Manuel Ojeda 
Martins, registado na 5ª Circunscrição Industrial entre 1924 e 1925, na estrada para La-
gos; (13) Frederico da Paz Mendes, lda, faz publicidade em 1924 no Jornal Europa; (14) 
Algarve Industrial e Comercial, lda, faz publicidade em 1924 no Jornal Europa; (15) Fábrica 
Encarnada, da Portugália Industrial, lda, faz publicidade em 1924 no Jornal Europa; (16) 
Sociedade de Conservas S. Pedro, lda, registada na 5ª Circunscrição Industrial de 1924 
a 1927; (16) Ibéria Industrial, Lda, registada na 5ª Circunscrição Industrial de 1924 a 1930 
(17) Anello & Fernandes, Lda, registada na 5ª Circunscrição Industrial de 1925 a 1927; 
(18) D. N. Charalampopoulos, registada na 5ª Circunscrição Industrial de 1925 a 1970.

Por sua vez, margem oposta (no concelho Lagoa): (1) Fábrica do Alcool, dos Èta-
blissements F. Delory; (2) Fábrica do Frito Velho, de Júdice Fialho; (3) Fábrica Mexilhão, 
Nova Sociedade de Conservas, lda, iniciou funções em 1915 e funcionou pelo menos até 
1948; (4) Fábrica St. António, António Júdice Magalhães Barros, iniciou funções em 1915 
e terá funcionado até à sua compra pela Feu Hermanos; (5) Costa & Carvalho, Lda, re-
gistada na 5ª Circunscrição Industrial de 1917 a 1929; (6) Fábrica Júdice, adquirida pela 
empresa Consórcio Português de Pesca e Conserva, registada na 5ª Circunscrição Indus-
trial de 1919 a 1928; (7) Belchior Irmãos, lda, registada na 5ª Circunscrição Industrial de 
1917 a 1950; (8) Fábrica St. Isabel, da empresa Consórcio Português de Pesca e Conser-
va, registada na 5ª Circunscrição Industrial de 1919 a 1930; (9) Empresa de Conservas 
“Atlantica”, lda, iniciou funções em 1919/1920 e terá funcionado, pelo menos, até 1948; (10) 
Aliança Industrial de Conservas, Lda, registada na 5ª Circunscrição Industrial, de 1922 a 
1930; (11) Belchior, Cabrita & Cª, Lda, registada na 5ª Circunscrição Industrial, de 1923 a 
1925; (12) Patrício, Lapa & Belchior, Lda, registada na 5ª Circunscrição Industrial, de 1925 
a 1937; (13) Cardoso & Azevedo, Lda, registada na 5ª Circunscrição Industrial, de 1925 a 
1937 (Rodrigues, 1997; 5ª Circunscrição Industrial; Conservas de Peixe,1948; Duarte, 2003).

144 – Recortes de anúncios de fábri-
cas de conserva. Suplemento do Jor-
nal Europa, ano IV, janeiro de 1924. 
Cedido pelo Museu de Lagos.

Ao longo do Rio Arade, assim como em outras zonas fluviais, era comum o uso de 
estruturas que permitiam a atracagem de embarcações e a troca de mercadorias. A ne-
cessidade destas estruturas deve-se à natural diferença de caudal ao longo do ano e às 
marés, pela proximidade ao mar. Nos diferentes elementos gráficos de Portimão, é possível 
identificar pontões ou cais, ao longo do Rio Arade. Na figura 143 e 146, são evidentes as 
várias estruturas que estariam, na sua maioria, associadas a fábricas de conserva, existindo 
em maior número  na margem Este do rio. A multiplicação destas estruturas, nos anos 20 
(séc. XX), deveu-se ao aumento significativo do número de fábricas, que pela à falta de 
terrenos disponíveis ou a preço acessível junto a vila de Portimão e do seu porto, preferiram 
instalar-se ao longo do rio, em ambas as margens. O porto de Portimão era única estrutura 
pública que permitia a atracagem de embarcações, não existindo uma estrutura equivalente 
na margem oposta, o que levou à necessidade da criação de estruturas próprias, na maioria 
dos casos, das fábricas que ali se instalavam. Era comum que as empresas que detinham 
frotas próprias ou que pagavam embarcações pela exclusividade da sua carga, instalassem 
este tipo de estruturas junto das suas fábricas.

A norte do centro de Portimão, existia um conjunto de fábricas e estaleiros junto à 
ponte, que reúne um conjunto destas estruturas usadas para manutenção das embarcações 
e para a chegada do peixe às fábricas (S. José e Severo Ramos). Encontramos, também, 
estas estruturas na margem oposta, a norte, na zona de Parchal e Estômbar, mas dispersas 
ao longo do rio e pertencentes a diferentes fábricas (Portugal, Mexilhão, St. António, etc). A 
Sul, temos a fábrica do Estrumal, que detinha vários pontões, pois ali concentrava-se não 
só a produção de conservas e litografia, mas também os estaleiros da frota da empresa.  
Destaque para as fábricas S. Francisco da Feu Hermanos e Fábrica Velha de Júdice Fialho, 
que têm as suas estruturas bem documentadas através de fotografias, desenhos e filmes 
(Cosme, 1946; Miranda, 1938).  

O tipo de construção dos pontões variava consoante a capacidade económica e di-
mensão da fábrica. Existiam estruturas mais rudimentares, de madeira e, até estruturas em 
alvenaria, com equipamentos que facilitavam o transporte do peixe ou da mercadoria, para 
exportação.

146 – Pontões e instalações industriais 
da zona norte de Portimão. 
Cedido pelo Museu de Portimão, cota: 
MP-D6-57A.

145 – Vista parcial do estaleiro de S. 
José.  Autor José Gameiro. Cedido 
pelo Museu de Portimão cota: MP-D-
8-37A.

3.4.4 ESTRUTURAS FLUVIAIS DAS FÁBRICAS DE CONSERVA
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A Fábrica Velha tinha um pontão robusto em alvenaria, à imagem dos molhes mo-
dernos, embora mais arcaico, que foi intervencionado em c.1936, para a instalação de uma 
estrutura para transportar o peixe para o interior da fábrica. Esta era constituída por madeira 
e cabos, que rodavam através de um motor. Nestes onde se encontravam ganchos que 
suportavam os cestos onde era colocado o peixe. Este mecanismo evitava a deslocação 
entre a embarcação e o interior da fábrica, concentrando a atividade dos trabalhadores nas 
extremidades do sistema automático. Neste caso particular, parece ser bastante vantajoso, 
devido ao comprimento do pontão privado da fábrica, com mais de 180 metros. Este compri-
mento devia-se à distância da costa até à profundidade navegável do rio, pois naquela zona 
acumulava-se uma grande quantidade de areia que, na maré baixa, emergia da água. 

A Fábrica S. Francisco tinha um sistema similar instalado, que conectava o seu cais 
diretamente à sala de processamento do peixe. No entanto, a estrutura do cais era diferente, 
sendo as fundações em alvenaria e o pavimento percorrível em madeira, sobre o qual foi ins-
talado o mecanismo de transporte de peixe até ao interior da fábrica. Além deste, o cais tinha, 
ainda, incorporada uma linha de carris, que fazia a ligação entre o mesmo e vários espaços 
da fábrica. Estes serviriam para agilizar o transporte do produto finalizado, que teria um peso 
considerável, entre os espaços da fábrica e as embarcações. 

É possível que outras empresas tenham adotados sistemas similares nos seus cais 
privados, embora este tipo de equipamento fosse mais relevante para fábricas com maior vo-
lume de produção, agilizando o transporte de grandes quantidades de matéria prima, evitan-
do que esta se estragasse ou perdesse a sua qualidade. Estes equipamentos teriam custos 
que não seriam possíveis de suportar por todas as empresas, além de que o investimento 
na melhoria de equipamentos não era comum, sendo levado a cabo principalmente pelas 
grandes empresas. As alternativas comuns a estes sistemas eram o transporte em cestos, 
pelos operários, ou em carroças e zorras.

154 - Corte da Fábrica Ferragudo, de 
Júdice Fialho. Cedido pelo Museu de 
Portimão cota: AD2-25.

153 - Planta da Fábrica Ferragudo de 
Júdice Fialho. Cedido pelo Museu de 
Portimão cota: AD2-25.

152 - Descarga de peixe no pontão da 
Fábrica Ferragudo, de Judice Fialho. 
Cedido pelo Museu de Portimão cota: 
MP-D2-27C.

151 - Entrada da sala de processamen-
to de peixe da Fábrica S. Francisco da 
Feu Hermanos. Cedido pelo Museu de 
Portimão cota: MP-D29-15.

150 - “Zorra” para o transporte de mer-
cadorias, de uma fábrica de Júdice Fia-
lho. Cedido pelo Museu de Portimão 
cota: MP-D2A-3G-C.

149- Operários empurrando um “carro“ 
sobre carris, na fábrica S. Francisco da 
Feu Hermanos. Cedido pelo Museu de 
Portimão cota: MP-D2-10B-B.

148 - Entrada do sistema automatico, 
de transporte de peixe, na fábrica S. 
Francisco da Feu Hermanos. Cedido 
pelo Museu de Portimão cota: MP-
D29-19.

147 - Descarga de peixe no cais da fá-
brica S. Francisco da Feu Hermanos. 
Cedido pelo Museu de Portimão cota: 
MP-D2-1B-G.
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No final dos anos vinte, após a escassez de peixe que se fez sentir no país e devido à 
crise mundial, procuravam-se soluções para revitalizar a economia. Em Portimão, a Associa-
ção Comercial e Industrial de Portimão manifestava a necessidade da intervenção do Estado 
no porto da cidade, procurando, assim, resolver os problemas de longa data que prejudica-
vam as atividades piscatórias e comerciais. A associação defendia o seu melhoramento, pela 
crescente importância do porto entre 1919 e 1924, a nível regional e nacional, sendo, a nível 
de receitas, o 4º do país e 1º do Algarve (Duarte, 2003).

Esta luta por melhores condições terá levado a Junta Autónoma do Porto de Portimão 
a elaborar um projeto de melhoramentos para o porto e barra da cidade, com vista a melhorar 
as condições de navegação de forma permanente e, ao mesmo tempo, oferecer mais espaço 
para instalação de indústrias e armazéns, ligados às atividades portuárias. Não foi possível 
obter uma memória descritiva que explique, exatamente, os objetivos das obras do porto ou 
o que levou às mesmas. Mas, pela leitura da figura 156, podemos perceber quais as altera-
ções propostas para local. Uma das intervenções, que se consegue facilmente identificar, é o 
aterro da zona alagadiça onde existiam salinas e que era já definido pelo “dique regulador”, 
onde se pode ler “zona destinada a armazéns, oficinas, escritórios, etc”. Esta zona passaria a 
ter lotes maiores, na zona interior, junto à Rua D. Carlos I, onde se instalariam fábricas e lotes 
de menor dimensão, mais perto do rio. No seu limite, projetava-se uma avenida marginal, que 
permitia alargar a zona de atracagem de barcos e onde se projetavam quatro pontes-cais 
acostáveis. No extremo Sul da zona do aterro, estava prevista uma zona de reparação de 
redes junto à fábrica da Feu Hermanos e, a seguir a esta, onde existia um estaleiro, estava 
prevista a manutenção das funções existentes. Pode ler-se numa zona “varadouro” e noutra 
“depósito”. Junto ao rio, estava previsto outro cais acostável e uma zona de cais seco. As 
obras da barra previam a dragagem de um canal do porto até ao mar, bem como dois diques 
ou molhes ao nível da preia-mar de águas vivas, para prevenir o assoreamento e permitir 
uma navegabilidade constante para embarcações de maior porte. Segundo Maria Duarte 
(2003), em 1931 a Associação Comercial e Industrial de Portimão, continuava a reivindicar 
por melhorias das condições portuárias da cidade, o que nos leva a crer que as obras não 
teriam sido ainda autorizadas, pelo menos na sua totalidade.

Em 1934, pelo que é possível estudar através do Plano Hidrográfico do Porto e Bar-
ra de Portimão (fig.155), sabemos que o aterro tinha sido já concretizado, ou estava a ser 
concretizado, pois nenhum dos novos lotes estava ocupado e a marcação dos mesmos não 
é evidente. Não existem quaisquer cais acostáveis junto ao porto, no desenho, assim como 
também não constam os molhes junto ao mar. A intervenção do porto poderá ter ficado pelo 
aterro, devido a necessidade de novos lotes para indústria e comércio e, pela dragagem do 
canal até ao mar, adiando assim uma solução mais definitiva para os problemas do porto.

No que diz respeito à malha urbana, podemos ver o continuar da expansão para 
noroeste junto à Estrada Nacional 125, como até aqui se constatou, sendo que restante nú-
cleo urbano apenas se terá consolidado sem diferenças assinaláveis nos últimos dez anos, 
provavelmente devido à crise mundial e à escassez de peixe que se senti-o nesse período, 
provocando o abrandamento do crescimento urbano. A sul da cidade a estrutura urbana que 
consistia, maioritariamente, de edifícios industriais, manteve-se, com a exceção de alguns 
edifícios que surgem junto a Rua D. Carlos I, no limite da zona de aterro. Estes terão sido ali 
instalados às suas custas dos proprietários, pois aparecem no plano do porto de 1929 como 
edifícios existentes, o que pode ser indicador da procura de terrenos, e ter, consequentemen-
te contribuído para o aterro daquele espaço.  

155 - Plano Hidrográfico do Porto e 
Barra de Portimão, 1934.

3.4.5 ATERRO DA ZONA RIBEIRINHA ANOS 1930
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156 -  Plano Geral de Obras a fazer no Porto e Barra de Portimão, c.1930. Torre do Tombo.  PT-TT-EPJS-SF-001-001-0014-1396D

3.4.6 BAIRRO OPERÁRIO CPCP (1934-1936)

O primeiro Bairro Operário do Algarve a ser comparticipado pelo Estado, surge 
em Portimão, nos anos trinta, integrado no Decreto-Lei nº 23.052, de 23 de setembro de 
1933, referente às casas económicas. Este foi comparticipado pelo Ministério das Obras 
Públicas e pelo Consórcio Português de Conservas de Peixe, e destinando-se aos ope-
rários da indústria de conservas de Portimão (Pereira, Queirós, Silva & Lemos, 2018).

 Caetano Feu Marchena, industrial proprietário da Feu Hermanos, teve como objetivo 
construir um bairro para os seus operários, pressupondo que ao oferecer-lhes habitação, 
acabaria com a realidade que alguns dos seus trabalhadores enfrentavam na “Aldeia do 
Feu”. Além dos que vivam em pobres condições, nos armazéns cedidos por si, existiam 
alguns trabalhadores que viviam em casas próximas da fábrica, com o aluguer pago pelo 
industrial. Não sabemos ao certo quando terá iniciado a construção; sabemos, apenas, que 
em 1934, Caetano Feu terá manifestado a sua preocupação a Duarte Pacheco, então Minis-
tro das Obras Publicas, para a conclusão do seu bairro, que já contava com arruamentos e 
vinte e quatro casas quase concluídas, mas que, devido à crise, não dispunha de fundos para 
o concluir (Rodrigues, 1997). O bairro é, então, vendido ao Estado, apenas pelo preço que 
Caetano Feu tinha pago pelo terreno, ficando o projeto sob a alçada do Ministério das Obras 
Públicas que, em 1934, inicia as obras para a sua conclusão. O bairro seria inaugurado a 7 de 
junho de 1936, com visita de Estado (A Inauguração do Bairro Operário de Portimão, 1936). 
O Estado Novo defendia o direito à habitação própria, promovida através de programas pú-
blicos de habitação, sendo a construção deste bairro razão para propaganda das ideias cor-
porativistas, como se constata na publicação “O livro de Ouro das Conservas Portuguesas 
de Peixe” do IPCP. A marca do Estado era deixada, ainda, em nomes de ruas e no nome 
dos bairros. Exemplo foi o de Portimão, nomeado “Bairro Oliveira Salazar” (IPCP, 1938). 

O bairro seria implantado entre Portimão e a Praia da Rocha, e a sua localização 
definida por Caetano Feu, por proximidade à sua fábrica. No entanto servia os propósitos de 
um bairro para toda população operária, pela proximidade com outros edifícios fabris. A sua 
localização periférica em relação ao núcleo urbano de Portimão acaba por ser característica 
comum noutros bairros da mesma génese, como o Bairro Operário construído em Olhão. 
Foram construídas, no total, 100 habitações térreas, de três tipologias diferentes, 32 com três 
quartos, 48 de dois quartos e 20 com um quarto. Todas as habitações dispunham de uma sala, 
cozinha e casa de banho, bem como de quintal e foram construídas com características tradi-
cionais, e cobertura de telha. Os fogos T3, com 65m2, localizavam-se mais a norte, na zona 
mais plana; os T2, com 50m2, estavam implantados nos limites do bairro e os T1, com 40m2, 

157 - Bairro Operário de Portimão, 
1936. (IPCP, 1938)
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158 – Construção do Bairro Operário 
de Portimão, em 1934. Com chaminés 
de fábricas de conserva no horizonte. 
SIPA Figura 76 – Construção do Bairro 
Operário de Portimão, em 1934. Com 
chaminés de fábricas de conserva no 
horizonte. SIPA

159 - Bairro Operário, Tipologia T1, 
alçado e planta. (Rodrigues, 1999, 
p.247)

160 - Bairro Operário, Tipologia T2, 
alçado e planta. (Rodrigues, 1999, 
p.248)

161 - Bairro Operário, Tipologia T3, 
alçado e planta. (Rodrigues, 1999, 
p.249)

O anteplano de Urbanização de Portimão data de 1948, e enquadra-se no Decreto-Lei 
nº 33:921, de 5 de setembro de 1944, sob responsabilidade do arquiteto José Costa Silva. 
Este projeto urbano, era vasto e abrangente no seu levantamento, bem como no inquérito da 
situação que a cidade apresentava, por volta de 1948. Quanto à solução apresentada, esta 
focou-se no zonamento das diversas atividades da cidade, dividindo o território em zonas 
(norte, centro e sul) e procurando resolver os percursos viários, bem como garantir a salubri-
dade da cidade, com a criação de espaços livres. 

Na zona norte que, segundo o anteplano, corresponde à área entre a Estrada Nacio-
nal 125 e a linha de caminho de ferro, previa-se a extinção das duas passagens de nível exis-

tentes (apenas uma foi executada), e a resolução do nó de chegada a Portimão pela ponte 
sobre o Rio Arade, com o alargamento das vias, o que teria como consequência a demolição 
de casas de um dos bairro mais antigos, o Bairro dos Fumeiros, junto à fábricas S. José. Se 
o Bairro dos Fumeiros tinha previsto o seu fim pela sua desorganização e construção pobre, 
o Bairro da Boa Vista tinha planeada a sua expansão com a construção de casas muito 
económicas e o Bairro de S. Pedro, que era o bairro da estação de comboios, tinha também 
prevista a ampliação, com casas com até dois andares. Toda a zona norte ficaria, no plano, 
definida como a área industrial da cidade, onde se deveriam concentrar todas as fábricas, 
que segundo o documento, estariam desorganizadas e algumas longe do rio. Citando a Lei 
da Reorganização Industrial, o autor do anteplano afirma que a indústria deve optar por uma 
“concentração de fábricas e oficinas em unidades fabris de maior rendimento económico e 
perfeição técnica ”, prevendo ainda uma zona de pequena indústria.

A zona centro, compreendida entre a Estrada Nacional 125, e os Largos do Dique e 
Heliodoro Salgado, era constituído pelo núcleo central da malha urbana, onde se localiza-
vam os núcleos cívico e cultural, face aos quais o autor mostrou preocupação na adequação 
os edifícios e serviços públicos ao aglomerado populacional “em franco progresso como é 
atualmente Portimão” (Silva, 1948, p.42). A proposta para este espaço central passaria por, 
resolver a sobrepopulação, que se observava nas partes mais antigas da cidade, aumentar 
os espaços livres e arborizados onde possível, assim como a criação de dois parques um de 
recreio e outro de repouso. Propunha-se, ainda, a definição de um espaço para edifícios de 
ensino público e respetivas habitações para os funcionários, com a construção de 90 casas 
económicas.

A zona sul, entre os largos já referidos do centro urbano e até a zona do estrumal, 

162 - Planta de zonas da cidade de 
Portimão. Anteplano de 1948. UALG

encontravam-se no centro deste, sendo que uma das casas era do fiscal do mesmo. As habi-
tações dispunham de água, luz e esgotos, desde a sua construção, o que representava uma 
melhoria de condições habitacionais para a maioria da população operária, sendo que nem 
todas as habitações de Portimão, na época, dispunham destas condições (Ramos, 2010).

Ainda assim, muitos operários não quiseram mudar-se para o novo bairro, pois exis-
tiam casas com rendas mais acessiveis fora do bairro. Alguns preferiram manter as suas 
habitações. Outros, vendo gorada a ideia inicial de Caetano Feu, de oferecer aos seus ope-
rários, habiotações  sem  quaisquer custos, sentiam que em nada beneficiavam, não que-
rendo pagar renda, mesmo que se tornassem proprietários da casa, ao fim de vinte anos  

Quem não pudesse pagar a mensalidade, perdia direito ao que já tinha pago e tinha que 
abandonar a habitação. Sendo provável que as rendas não fossem a acessíveis para algumas 
famílias e, por essa razão, o bairro não fosse opção para todos, a sazonalidade da indústria 
também terá contribuído para a dificuldade em suportar os custos, nos meses de inverno. Tal 
levou há ocupação de algumas casas por outros que não os operários da indústria de con-
servas (Toponímia de Portimão: Rua Operários Conserveiros, 1987; Carmo & Carmo, 1999).

3.4.7 ANTEPLANO DE URBANIZAÇÃO
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era caracterizada pela presença de várias fábricas, estaleiros de construção naval, com des-
taque para o núcleo industrial junto ao convento de S. Francisco. Este úlimo conduziu ao 
surgimento de pequenos bairros de casas para operários, bem como e a iniciativas estatais 
de habitação, como o Bairro do Consórcio Português de Conservas de Peixe. O anteplano 
relata o surgimento de habitações junto ao Bairro do CPCP, de construção e aspeto pobres. 
Além destas, surgem três novos bairros: o primeiro, por iniciativa da Câmara Municipal, seria 
um bairro de casas económicas, denominado Bairro Pontal; o Bairro dos Pescadores e um 
Bairro de Casas Para Pobres. Aponta o autor que a construção de vários bairros (que ainda 
não estavam terminados), teve como consequência um aspeto desordenado, que se devia à 
falta de um plano regulador, à falta de capacidade municipal em resolver os aspetos urbanos 
técnicos e estéticos e à existência de várias entidades responsáveis pelos diferentes bairros, 
o que dificultava a coordenação do planeamento daquela zona. O autor conclui não existir 
uma solução do ponto de vista urbano e, como tal, deve ficar o espaço livre em redor dos 
bairros existentes para a construção de mais habitações económicas, conforme a neces-
sidade, sendo indespensável o surgimento de espaços comerciais junto destes, devido ao 
afastamento do centro cultural e cívico já estabelecidos. A zona habitacional de casas eco-
nómicas e muito económicas era servida por uma Escola Jardim, uma construção financiada 
pelo Instituto Português de Conservas de Peixe.

O anteplano previa, na zona sul, o redesenho da frente de rio, regularizando-a através 
da conquista de espaço ao curso de água, passando em frente ao rochedo do convento de 
S. Francisco, continuando até ao forte de St. Catarina, na Praia da Rocha. Desta forma criar-
-se-ia uma avenida marginal, com duas docas, prevendo a transferência dos estaleiros e da 
zona de reparação de redes, para a margem oposta. O porto comercial estaria localizado na 
zona do estrumal, podendo os seus funcionários morar nos bairros económicos que ali esta-
vam a ser construídos. Na possível concretização desta avenida marginal, o documento afir-
ma que seria esta a ideal ligação à Praia da Rocha, tendo em conta o turismo, contudo refere 
também, que esta solução não é a mais representativo dos interesses do porto da cidade, por 
ter naquela margem instalados todos os seus equipamentos. A concretização desta avenida 
marginal, em toda a costa, seria de concretização gradual; primeiramente até ao estrumal 
com a implantação do porto comercial, sabendo que a sua continuação se executaria de 
acordo com o crescimento urbano. Estas alterações tinham como consequência a mudança 
das fábricas que existiam na zona ribeirinha e no núcleo do convento de S. Francisco, para a 
zona norte, passando toda a área a ser zona comercial com habitação, destinando-se o es-
paço junto ao rio; maioritariamente; para o ócio da população e como cartão de visita para os 
turistas. Em relação ao turismo, o foco recaia sobre a Praia da Rocha, prevendo-se, além do 
acesso pela zona ribeirinha e a Estrada da Rocha, uma ligação pelo interior desde a estação 
à Praia da Rocha, facilitando o seu acesso.

Em termos gerais, o plano era equilibrado; a indústria mantinha ainda o seu peso, 
partilhando a sua importância com o turismo, que se concentrava na zona da Praia da Rocha. 
No que respeita a salubridade, as redes de esgotos, eletricidade e água por toda a cidade, 
significavam uma melhoria das condições de habitação, em toda a malha urbana. Obser-
vando, comparativamente, as plantas do “Estado Atual” (fig. 164) e da “Proposta” (fig. 166), 
podemos verificar que, tendo a cidade sido consolidada a norte, é na expansão para sul que 
o anteplano se foca em planear, procurando oferecer à cidade mais espaços arborizados que 
quase não existiam.     

Na documentação do anteplano, no que diz respeito ao “Estado Actual”, através do 
levantamento/inquérito realizado na cidade de Portimão, são retiradas conclusões sobre o 
número de instalações industriais e quanto aos locais onde habitavam os operários da indús-
tria conserveira. 

Quanto ao número de fábricas da indústria conserveira, existiam, na altura do inqué-
rito, onze em funcionamento (cinco na zona norte e seis na zona sul), com um total de 972 
operários. Segundo o mapa de localização dos edifícos industriais, as fábricas em funciona-
mento seriam: Empresa de Conservas “Boa-Vista”, lda; fábrica da Sociedade de Conservas 
Stª. Catarina, lda; Fábrica S. José, de Júdice Fialho; Severo Ramos, lda e Empresa Fabril de 
Conservas, lda, na zona norte. A sul, Bivar & Cª, lda; Portugália Industrial, lda, Empresa de 
Conservas “Liberdade” lda; Feu Hermanos, Lda; Facho, lda, Fábrica do Estrumal, de Júdice 

163  - Mapa da distribuição dos operários que residiam fora da cidade de Portimão. Anteplano de 1948. UALG

Fialho (Duarte, 2003; Conservas de Peixe,1948).
O surgimento de várias fábricas de conserva atraiu população para trabalhar na cida-

de de Portimão. Surgem alguns bairros construídos pelos industriais ou de iniciativa estatal, 
mas, ainda assim, não conseguiram absorver toda a população operária. O anteplano faz 
um levantamento sobre qual a distribuição geográfica das habitações dos operários afetos 
as fábricas de Portimão. Esta informação traduz-se num documento gráfico do território (fig. 
163), onde se localizavam vários locais espalhados por todo o território próximo a Portimão, 
com maior concentração em Ferragudo, Montes d’ Alvor, Alvor, Estômbar, Parchal (junto à 
estação de comboio). Podemos, ainda, destacar a quantidade de operários a viver em zonas 
rurais, como por exemplo, a norte de Portimão, com alguma concentração perto da Penina e 
ao longo da estrada em direção a Monchique; ou, ainda, o facto de alguns viverem a grandes 
distâncias, como em Lagoa, na Praia de Carvoeiro ou num pequeno sítio chamado Porto de 
Lagos, sensivelmente a 9 quilómetros de distância do centro de Portimão. 
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164 - Planta do Estado Atual - rede elé-
trica.  Anteplano de 1948. UALG

165 - Localização de Comercio e In-
dústria, na planta do Estado Actual. 
Anteplano 1948. UALG

166 - Proposta urbana para a cidade 
de Portimão. Anteplano de 1948. UALG

No início do século XX, Vila Nova de Portimão tinha uma população que se encon-
trava em fase de crescimento, alavancada pela indústria conserveira, o que teve como con-
sequência a expansão da malha urbana da vila e o surgimento de bairros pobres, na zona 
norte, junto às fábricas de conservas (Ventura & Marques, 1993).

 Portimão foi disputando o espaço e a importância, como principal centro conserveiro 
no Barlavento Algarvio, com Lagos, que esteve na dianteira até ao início da 1ª Guerra Mun-
dial. Esse período traria uma mudança significativa para Vila Nova de Portimão. A população 
operária, que era atraída pelo anormal volume de trabalho deste período, terá tido dificuldade 
em encontrar habitação na vila, o que levou os industriais mais endinheirados a construir 
habitações para os seus operários, muitas vezes com poucas condições de salubridade e ha-
bitabilidade. São os casos da Empresa de Conservas “Boa-Vista”, lda; Facho, lda; as fábricas 
de Júdice Fialho e Feu Hermanos, lda (com o caso da “Aldeia Feu”), que surgem até 1924, 
ano em que Portimão é elevado cidade. A partir deste período, a multiplicação das fábricas 
fará com que o aumento da população seja mais significativo, tornando-se o mais importante 
centro económico do Barlavento, muito devido ao movimento do seu porto (Duarte, 2003; 
Ventura, 2002). 

Após o período de bonança, a crise económica e de falta de peixe trouxe consigo di-
ficuldades à população mais pobre, nomeadamente em termos de habitação, o que levou ao 
surgimento, em 1934, do Bairro do Consórcio Português de Conservas de Peixe, que partiu 
da iniciativa do industrial Caetano Feu, mas que a mesma crise obrigou a ceder ao Estado. 
No texto “Toponímia de Portimão: Rua Operários Conserveiros”, do jornal “O Barlavento”, 
afirma-se que, na altura da construção do bairro, não havia praticamente falta de casas em 
Portimão. Não temos outra fonte para confirmar esta afirmação, mas é possível que na altura 
da crise, a falta de trabalho na indústria tenha refreado a movimentação da população para 
o centro urbano de Portimão. É preciso ter, ainda, em conta que parte da população vivia 
fora de Portimão e se deslocava para trabalhar. Ferragudo, Alvor, Estômbar Parchal, absor-
viam parte da população, possivelmente por serem perto de locais de atividade piscatórias a 
segunda maior fonte de trabalho da região. Ainda assim, os operários chegavam a morar a 
10km de distância, em aldeias rurais perto de Monchique ou em Silves, como nos mostra a 
documentação do anteplano e corroborada pelas entrevistas do Museu de Portimão. Apesar 
de não sabermos a real falta de habitação em Portimão, podemos, no entanto, afirmar que 
em 1930, Portimão passa a ser o segundo concelho mais populoso dos centros conserveiros 
do Algarve, com 21.419 habitantes, a seguir a Olhão, com 29.553 habitantes (Museu Porti-
mão, 2004; O Barlavento, nº554, 1987; Marques, 1999).

No período da 2ª Guerra Mundial, a falta de habitação parece ser evidente pelas vá-
rias iniciativas da Câmara Municipal, a custo próprio ou com subsídio do Estado, levando à 
construção do Bairro do Pontal (1941-1951), do Bairro dos Pescadores (1948-1951) e de um 
Bairro de Casas Económicas (1951-1955) (fig.168). Existiu ainda, um outro Bairro Económi-
co previsto no anteplano e que teve planta de implantação, mas que nunca foi construído (fig. 
167). Sobre o Bairro Económico, sabemos que foi construído perto do Bairro do Consórcio, 
num terreno que a Câmara Municipal adquiriu e terá pedido a assistência do estado para a 
construção de 90 habitações: 50 do tipo A2, 30 do tipo A3 e 10 do tipo B2, como se pode ler 
na planta de implantação (fig. 168). O bairro terá sido construído, na sua totalidade, entre 
1951 e 1955, embora a implantação não seja exatamente igual ao projeto inicial (Museu 
Portimão, 2004; SIPA).

168 - Bairro de Casas Económicas II 
de Portimão. SIPA

3.4.8 HABITAÇÃO

167 - Bairro de Casas Económicas de 
Portimão. Não construído. SIPA
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Bairros de Iniciativa Estatal              Habitações de iniciativa Industrial              Bairros de Iniciativa Camáraria

Bairros:

1. Bairro "Operário" de Casas Económicas, do CPCP

2. Bairro do Pontal 1ª Fase - "Bairro Amarelo"

3. Bairro dos Pescadores, de casas económicas

4. Bairro do Pontal 2ª Fase , Casas para as Classes Pobres - "Bairro Branco"

5. Bairro de Casas Económicas II

6. Bairro de Casas Económicas (Não Construído)

Habitações de inciativa industrial:
A. Habitações do Estrumal - Júdice Fialho

B. "Aldeia do Feu", da Feu Hermanos, lda

C. Habitações da Empresa de Conservas "Boa-Vista", lda
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169 - Localização das habitações para operários, Bairros camarários e Bairros estatais em Portimão. Elaborado pelo autor.
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170 - Planta de implantação de 90 ca-
sas do Bairro de Casas Para Classes 
Pobres em Portimão. SIPA

BAIRRO AMARELO (1941-1943)

Em 1941, os moradores das barracas do sítio denominado “Ponta da Areia”, ficaram 
desalojados devido a um violento ciclone que passou na costa portuguesa. Esta catástrofe 
terá levado à iniciativa da Câmara Municipal de Portimão de edificar um conjunto de habita-
ções para os mais pobres e para acolher os desalojados.

Numa primeira fase da construção do Bairro do Pontal, foram edificadas 60 moradias, 
sendo que as primeiras a erguer, subsidiadas pelo Governador Civil de Faro e com donati-
vos da Comissão Nacional para socorro às vítimas do ciclone, se destinavam a realojar os 
moradores da “Ponta da Areia”. No primeiro ano, em 1941, foram construídas 10 habitações 
de duas divisões, para os desalojados; no ano seguinte, foram construídas 26 habitações, 
18 com três divisões e 8 com cinco divisões e, em 1943, foram construídas 24 habitações 
com três divisões, e ainda 1 habitação para a visitadora e outra para o vigilante do bairro. 
Além das habitações, foram construídos um marco fontanário, um balneário, casas de banho 
e lavadouro, em 1942, para apoio aos habitantes do Bairro do Pontal, devido ao facto que a 
maioria das casas não dispunha de casas de banho ou acesso a água canalizada.

Nesta fase, todo o processo ficou à responsabilidade da Câmara Municipal de Por-
timão, que construiu fogos com as condições mínimas de habitabilidade, com o objetivo de 
serem construções de baixo custo, acessíveis aos mais pobres. Contudo, tiveram, ainda 
assim, um elevado custo na sua execução. Este primeiro conjunto habitacional ficou conhe-
cido como “Bairro Amarelo”, tendo sido totalmente concluído e ocupado em 1943 (Museu de 
Portimão, 2004).

BAIRRO BRANCO (1946-1951)

A Câmara Municipal de Portimão, após a conclusão da primeira fase, defendia que 
o problema de falta de habitação para as classes pobres ainda não estava resolvido. Desta 
forma, procedeu à compra de dois terrenos junto ao bairro já construído, com o objetivo de 
aumentar o número de casas. Em 1946, é realizado o pedido de apoio estatal, sobre a alçada 
do Decreto-Lei nº 34.486, para a construção de 90 “Casas para as Famílias Pobres”, num 
período de dezoito meses, distribuídas da seguinte forma: 20 do tipo A, 58 do tipo B e 12 do 
tipo C. As tipologias eram as mesmas aplicadas em outros locais, através do mesmo progra-
ma de habitação, sendo apenas ajustadas ao terreno, no processo de execução. A tipologia 
A tinha dois quartos, a tipologia B tinha três quartos e a tipologia C, a única com dois pisos, 
tinha quatro quartos. 

Através da planta de implantação do bairro, podemos ver que este estava planeado 
para ser erguido a sul, junto às habitações da primeira fase, numa continuação ortogonal do 
Bairro Amarelo. Contudo, a construção do bairro arrastou-se no tempo. Em 1947, é referido, 
por um técnico de fiscalização, em visita à obra, que esta se realizava a um ritmo lento, 
encontrando-se quase paralisada. Prova da demora é que, em 1950, apenas estavam con-
cluídas 28 habitações, com outras 8 quase terminadas. Apesar da demora que se verificava, 
a câmara procedeu ao pedido de subsídio para a construção de mais 110 casas, que foi apro-
vado em 1949. Não foi possível determinar, pela correspondência disponível no processo da 
DSGMU, em que altura e qual a razão para a mudança do plano de implantação do bairro, 
mas o desenho final é estruturalmente diferente do primeiro, com apenas 90 habitações. A 
alteração poderá estar relacionada com a topografia do terreno ou, com o atraso da constru-

ção, com a iniciativa de construir outras 110 habitações. Desta forma, ter-se-á reformulado, 
então, a implantação de todo o bairro, de acordo com os terrenos, para garantir a uniformi-
zação e a harmonia do conjunto. 

A totalidade dos terrenos adquiridos pela Câmara Municipal correspondia a 220 lotes, 
cujo objetivo era erguer 210 habitações, uma escola e edifícios comerciais. No entanto, em 
1951, apenas 120 estavam concluídas, com outras 12 quase terminadas. Ainda no mesmo 
ano, começam as obras da 1ª fase de urbanização do bairro, com pavimentação, arboriza-
ção, rede de água e esgotos, sendo que as obras de urbanização continuaram até 1958, ao 

mesmo tempo que se continuava a construir mais habitações (Proc. 489/MU/47 - UALG).
A falta de fundos impediu que o bairro fosse completamente concretizado. O último re-

gisto indica 134 habitações concretizadas, em 1953, tendo sido apontados vários problemas 
à forma como todo o processo foi gerido pela Câmara Municipal. A Direção de Urbanização 
de Faro criticou a entrega de 75 habitações do bairro, que não reuniam as mínimas condi-
ções de habitação, ao que a Câmara ripostou que, dado o elevado número de população que 
vive em promiscuidade e sem quaisquer condições higiénicas, as casas entregues seriam 
uma melhoria qualitativa nas condições de habitabilidade. Estas informações permitem per-
ceber que o nível de qualidade a atingir por este bairro, ficou aquém de outros do mesmo 
programa, embora as casas fossem de construção económica. No pedido para o subsídio 
por parte do Estado, a Câmara Municipal considerava não concretizar o acesso elétrico a 
todas as casas, por forma a reduzir os custos e considerando que alguns dos seus habitantes 
não teriam capacidade financeira para pagar o valor da utilização elétrica. Tal verificou-se em 
algumas habitações que, em 1960, ainda não tinham instalação elétrica. Por outro lado, o 
esforço em construir um bairro desta dimensão, mesmo em dificuldade financeira, leva a crer 
que o problema de falta de habitação ou de habitação precária, que se agravou nos anos 40, 
manteve-se em Portimão. 

Quanto aos habitantes deste novo bairro, importa referir que grande parte eram tra-
balhadores da indústria conserveira, Sendo que este foi, primeiramente, concebido a pensar 
na população mais pobre (e que em Portimão, o operariado representava uma parcela signi-
ficativa da mesma), não será de estranhar a proximidade da construção, ao núcleo industrial 
do Convento de S. Francisco. Outra parte dos ocupantes deste conjunto habitacional era 
constituída por aqueles que viram as suas habitações demolidas, aquando da execução do 
anteplano.

3.4.9 BAIRRO PONTAL (1941-1951) HABITAÇÕES PARA AS CLASSES POBRES
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173 - Planta de Implantação do Bairro 
dos Pescadores. Redesenhado pelo 
autor com base em Base de Dados: 
Mapa de Habitação, Universidade do 
Porto.

Em 1942, a Câmara Municipal cede, à Casa dos Pescadores, um terreno para a 
construção de um bairro para os seus associados, com a condição de que os habitantes 
prioritários seriam os pescadores que moravam nas cabanas do sítio do Estrumal. Este terá 
sido o início do processo para a construção do Bairro dos Pescadores em Portimão, que 
passou pela aquisição de mais terrenos e já se encontrava em construção em 1948, segundo 
o anteplano de Portimão (Museu Portimão; 51/MU/45 - UALG).

O arquiteto responsável pelo projeto foi Inácio Peres Fernandes, que projetou o mo-
delo base dos Bairros de Pescadores do Algarve, em 1945, aplicado em Portimão, em Fer-
ragudo, em Olhão e na Fuseta. Nestes dois últimos, ajustou a composição arquitetónica à 
indentidade local. Foram projetadas 100 habitações, a construir junto do Bairro do CPCP, 
numa estrutura urbana ortogonal, com um jardim central a um conjunto de casas. As casas 
eram de um ou dois pisos, com sala, casa de banho, cozinha e, até, três quartos. A entrada 
era feita por um arco, que apresentava um espaço comum de acesso a duas habitações, 
tinham quintal próprio e foram construídas com telhado de Telha de Loulé (Museu Portimão; 
Agarez, 2013).

Em 1950, o bairro tinha já 92 habitações concluídas, tendo as restantes sido ter-
minadas até 1951. Iniciou-se o processo de urbanização do bairro, até 1955, garantindo a 
pavimentação, rede de esgotos e água e, mais tarde, acesso à rede elétrica.   

171 - Planta de geral do Bairro de 
Casas Para Classes Pobres, em Porti-
mão. Proc. 241-MU-45 - UALG

172- Fotografia aérea de 1985, sobre 
os vários bairros económicos de Porti-
mão. Museu de Portimão: MP-D19-4A 
(Autor: Instituto Geográfico e Cadastral 
-b1985)

N

3.4.10 BAIRRO DOS PESCADORES (1948-1951)
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174 - Perspetiva do corpo principal (1º 
Estudo). Proc. 216-MU-59 - UALG 

3.4.11 SEDE DE PORTIMÃO - GRÉMIO DOS CONSERVEIROS DO SUL 
(NÃO CONSTRUÍDO)

A indústria de conservas de peixe em Portugal passou, a partir de 1932, a ter um sis-
tema corporativista, com a criação do Consórcio Português de Conservas de Peixe, que mais 
tarde passa a Instituto Português de Conserva de Peixe. Ao mesmo tempo, são criados gré-
mios nas regiões Norte, Centro, Setúbal e Sul. Na região sul, existiam duas sedes, uma no 
barlavento, em Portimão e outra no sotavento, em Olhão, que tinham como função fiscalizar, 
regulamentar e promover a indústria conserveira, prestar auxilio burocrático aos industriais 
e, ao mesmo tempo, garantir algumas condições sociais aos operários da indústria de con-
servas (ex.: garantir o cumprimento dos contractos coletivos, proteger na doença, invalidez 
e desemprego involuntário, bem como garantir pensão de reforma) (Decreto-lei nº 26777, de 
10 de julho de 1936; Duarte, 2003).

Em 1959, o arquiteto Hermínio Beato de Oliveira realiza um projeto para a nova sede 
de Portimão, para o Grémio dos Industriais de Conserva do Barlavento, que pertencia ao 
“Sindicato Nacional dos Operários da Indústria de conservas do Distrito de Faro”. Pretendia 
construir, num terreno pertencente ao grémio (Proc. 216-MU-59 - UALG), cujo lote estaria 
hoje na Rua José António Marques, onde existe um estacionamento entre a Empresa Muni-
cipal de Águas e Resíduos de Portimão e um supermercado. 

   O projeto consistia em duas construções: um edifício principal, com dois pisos e um 
anexo, apenas com um piso. O programa do edifício principal era constituído por um gabinete 
do I.N.T.P., sala de espera, salão nobre, sanitários, gabinete da direção, secretaria e arquivo, 
no primeiro piso. No segundo piso, estava programado um salão de festas, foyer, sanitários, 
biblioteca, sala de arquivo e sala de ficheiros. O edifício principal, com traçado mais elabo-
rado, assumia as funções nobres e institucionais, enquanto o edifício anexo, mais simples, 
pretendia servir de apoio, tendo um carácter apenas funcional. Este era composto por sala de 
refeições, cozinha, copa, dispensa e balneários com casas de banho, chuveiros e vestiários 
(Proc. 216-MU-59 - UALG).  

Na documentação não é referido se o projeto tinha sido chumbado ou se por desistên-
cia do próprio grémio. Em 1959, a indústria em Portimão já não apresentava a mesma força 
que nas décadas anteriores, mas ainda tinha cerca de uma dezena de fábricas. Fica por 
saber se foi por falta de fundos ou se por outra qualquer razão, que a sede do barlavento não 
foi construída, ao contrário da sede do sotavento, construída em Olhão na década anterior.

175 - Planta de implantação da nova 
Sede do Grémio dos Conserveiros do 
Sul, em Portimão, 1959. Proc. 216-MU-
59 - UALG 

176  – Planta do rés-do-chão, edifício principal. Sede do Grémio dos Conserveiros do Sul, em Portimão, 1959. 
Proc. 216-MU-59 - UAL

177 – Planta do 1º andar, edifício principal. Sede do Grémio dos Conserveiros do Sul, em Portimão, 1959. Proc. 
216-MU-59 - UALG

178 - Planta do edifício anexo. Sede do Grémio dos Conserveiros do Sul, em Portimão, 1959. Proc. 216-MU-59 
- UALG

179 - Alçado Nascente do edifício prin-
cipal. Sede do Grémio dos Conservei-
ros do Sul, em Portimão, 1959. Proc. 
216-MU-59 - UALG

180 - Alçado Poente do edifício princi-
pal. Sede do Grémio dos Conserveiros 
do Sul, em Portimão, 1959. Proc. 216-
MU-59 – UALG

181 - Alçado Norte do edifício principal. 
Sede do Grémio dos Conserveiros do 
Sul, em Portimão, 1959. Proc. 216-MU-
59 - UALG

182 - Alçado Sul do edifício principal. 
Sede do Grémio dos Conserveiros do 
Sul, em Portimão, 1959. Proc. 216-MU-
59 – UALG
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As margens do Rio Arade foram local privilegiado para a instalação de fábricas de 
conserva desde o fim do século XIX, até ao século XX. A proximidade de salinas, o fácil 
acesso ao mar e, consequentemente, à matéria prima principal da indústria (o peixe), aliada 
à proteção das forças do mar garantida pelas zona mais interiores do rio, justificam, em 
grande parte, o número de fábricas que ali surgiram ao longo o tempo, aliadas às condições 
portuárias e importância do porto de Portimão, assim como a cultura piscatória presente. 

A primeira fábrica neste território terá sido, segundo o Inquérito Industrial de 1890, da 
empresa “Parceria Mercantil do Cabo Carvoeiro”, no sítio da Estrada da Passagem em Es-
tômbar, concelho de Lagoa. Seguiu-se a primeira fábrica em Portimão, de (1) Júdice Fialho, 
a S. José, em 1892; depois a Fábrica dos (2) Ètablissements F. Delory, na margem oposta, 
entre 1892 e 1894, que ocuparia as instalações da antiga fábrica de Álcool (Inquérito Indus-
trial de 1890, vol.III: 528; Rodrigues, 1997; Tavares, 1999; Duarte, 2003). 

No início do século XX, surgem a (3) Fábrica do Estrumal, de Júdice Fialho, que 
começa a ser construída no século XIX, mas só começa a laborar em c.1904; a (4) Feu 
Hermanos, lda, Fábrica S. Francisco em 1902, ambas em Portimão, sendo que Júdice Fialho 
compra a (5) Fábrica “Frito Velho” em 1904, instalada em Ferragudo. Até ao início da 1ª 
Guerra Mundial, o número de instalações irá manter-se, assim como a concentração econó-
mica, sendo que alguns industriais apostavam em instalações de tamanhos generosos e na 
renovação e no progresso da tecnologia usada (Duarte, 2003). Com a guerra, o paradigma 
inverte-se, multiplicando-se o número de fábricas, com instalações de todos os tamanhos 
e condições, num período que se prolongaria até 1924/1925. Devido à falta de informação 
neste período, não foi possível localizar todas as fábricas mas, ainda assim, aquilo passível 
de apurar, é revelador que este foi o período em que mais surgem instalações, e em que as 
quais de mantêm a funcionar ao mesmo tempo. As novas fábricas são: (6) Nova Sociedade 
de Conservas, lda; Fábrica Mexilhão, em 1915; (7) António Judice Magalhães Barros, Fábri-
ca St. António, 1915;  União Industrial Portimonense, lda, Portimão, 1916; Penna Peralta, lda, 
Portimão, 1917; M.B. Caleça & Filho, Portimão, 1917; Costa & Carvalho, Lda  Parchal, 1917; 
(8) Consórcio Português de Pesca e Conserva, 1917, instalada em Ferragudo na fábrica 
Judice que tinha pertencido à Mascarenhas Judice, Lda; (9) Belchior Irmãos, lda, Ferragudo, 
1917; (10) António do Carmo Provisório, Fábrica do Rato, Portimão, que terá surgido durante 
a 1ª Guerra Mundial; (11) Consórcio Português de Pesca e Conserva, Estombar , 1919, onde 
terá laborado a firma G. Sant’Ana & Cª, Lda; (12) Empresa de Conservas “Atlântica”, lda, 
1919, Parchal; (13) Sociedade de Conservas Stª. Catarina, lda, Portimão 1920; (14) Empresa 
de Conservas “Boa-Vista”, lda, Portimão, 1920; (15) Empresa de Conservas “Liberdade” lda, 
Portimão, 1920; Pacheco, Pereira & Cª Lda, têm processo na 5ª Circunscrição industrial de 
1922 a 1927, mas não terá sobrevivido à crise e terá encerrado pouco depois de 1924. Esta-
va instalada no largo da estação de comboios de Portimão; Aliança Industrial de Conservas, 
Lda, Ferragudo, 1922; a (10) Cristóvão Brito & Gomes, Lda em 1922, passa a funcionar na 
antiga fábrica do Rato e passa a ficar conhecida como Fábrica Esmeralda; (16) Facho, lda, 
Portimão, 1922; (17) Bivar & Cª, lda, Portimão, 1922; Belchior, Cabrita & Cª, Lda, na traves-
sa do Calhau em Estômbar, 1923; (18) Empresa Fabril de Conservas, lda, Portimão, 1923; 
Manuel Ojeda Martins, que terá instalado uma fábrica na “Estrada  de Lagos”, que funcionou 
um par de anos e que mais tarde terá ocupado a fábrica (13) Stª. Catarina; (20) Sociedade 
de Conservas S. Pedro, lda, Portimão, 1924 que tinha frente para a Estrada Nacional 125; 
Ibéria Industrial, Lda, 1924, Estrada da Rocha Portimão; Anello & Fernandes, Lda 1925, Sítio 
da Malata, Portimão; D. N. Charalampopoulos, 1925, Estrada da Rocha, Portimão; Patrício, 
Lapa & Belchior, Lda, 1925, Estrada Funda, Estômbar;  Cardoso & Azevedo, Lda, 1925, 
Mexilhoeira da Carregação, Estômbar. Existem, ainda, para o ano de 1924, três fábricas 
que aparecem no Jornal Europa: a Frederico da Paz Mendes, lda; a Algarve Industrial e 
Comercial, lda e a (19) Portugália Industrial, lda, que foi a única que foi possível localizar (5ª 

Circunscrição Industrial; Jornal Europa, 1924; Rodrigues, 1997; Duarte, 2003; Arquivo do 
Museu de Portimão).

Após este período de maior especulação, a crise económica mundial afetará a in-
dústria, que se vê obrigada a reagir, dando origem a legislação estatal que regulamentará o 
surgimento de novas instalações fabris para a conserva de peixe, tendo como consequência 
o surgimento de novas empresas, na sua maioria a funcionar em instalações já existentes 
com antigos alvarás: a Feu Hermanos, Lda terá comprado a (7) fábrica St António a Antó-
nio Júdice Magalhães Barros, em altura de crise; pensamos que tenha sido por volta de 
1924/1925;  (21) Severo Ramos, lda, 1926, Portimão; (22) União Industrial, lda, 1928, Mexi-
lhoeira da Carregação, Estômbar; a Sociedade Geral de Comércio, Indústria e Transportes, 
Lda, em 1928, adquire as duas fábricas do (8 e 11) Consórcio Português de Pesca e Con-
serva;  Araújo & Bastos,  lda, compra o alvará à Costa & Carvalho, Lda em 1929 (Parchal); 
(11) Sociedade Comercial Algarve, lda, Fábrica St. Isabel a funcionar no mesmo local que a 
Sociedade Geral de Comércio, Indústria e Transportes, Lda, em 1929/1930, Mexilhoeira da 
Carregação, Estômbar; (23) Sociedade Peninsular de Importação e Exportação, lda, 1931, 
Parchal; a Saupiquet, em 1937, passa a funcionar nas instalações dos Ètablissements F. 
Delory; a (14) Fábrica da Boa Vista, volta a funcionar com Luís Gonçalves Nunes e João 
Marques Martins e António em 1939; Viegas & Lopes compra o alvará à Araújo & Bastos, lda, 
em 1940 (Parchal). Foram ainda possíveis localizar, através da informação disponibilizada 
pelo Museu de Portimão, as seguintes fábricas: (24) SIPOF, fábrica de guano; duas fábricas 
de António Aleixo, uma de (25) conservas e outra de (26) guano; (27) Marques e Neves, lda; 
(28) Fábrica S. Pedro e (29) Martins e Pereira, lda.

Esta informação recolhida, foi traduzida num mapa resumo da localização de todas 
as fábricas de conserva (fig. 183), em redor ao Rio Arade, que nos permite identificar os nú-
cleos industriais que se foram formando ao longo do tempo. Permite confirmar que ainda, as 
fábricas se localizaram preferencialmente junto à margem do rio, onde muitas vezes tinham 
pontões privados e, também que algumas conjugavam essa proximidade à margem com a 
proximidade com a linha de caminho de ferro. Em Portimão, as primeiras fábricas dividem-
-se entre o núcleo norte e o núcleo sul, junto ao convento de S. Francisco. A instalação de 
fábricas a sul sugere a procura de terrenos mais baratos e maiores, junto ao rio. Na margem 
contrária, as primeiras fábricas surgem isoladas, procurando terrenos baratos e espaçosos 
e/ou compram antigas fábricas que funcionavam para outras atividades. As que procuram a 
proximidade à matéria prima (o peixe), fixaram-se junto ao “porto” da vila piscatória de Ferra-
gudo. No período de especulação da 1ª Guerra Mundial, as fábricas espalharam-se pela mar-
gem do Rio Arade. No lado de Portimão, concentraram-se entre o núcleo Norte e Sul, sendo 
claro que a zona entre estas duas era alagadiça, o que dificultava a instalação de fábricas. 
Ainda assim, as que o fizeram, aterraram o espaço onde se instalaram, encarecendo o preço 
de construção. Algumas fábricas optaram, ainda, por se instalar junto à linha de caminho de 
ferro, mais precisamente no largo da estação. Na margem oposta, existia mais espaço junto 
ao rio, menos construção, sendo que os núcleos urbanos mais pequenos, abrindo espaço 
para a ocupação em toda a costa. Existia maior de edifícios industriais concentração a norte, 
entre a salinas na zona de Estômbar, junto aos principais acessos e à estação de caminho 
de ferro, no que consideramos o núcleo do Parchal. Mais a sul, mantiveram-se as mesmas 
fábricas junto a Ferragudo. Após este período as restantes fábricas irão juntar-se aos núcleos 
existentes, reforçando que o período de 1914 a 1925 é, de facto, o mais importante para a 
indústria. Foi neste que se definiram as zonas industriais que persistiram até à execução do 
anteplano, que por sua vez, definiu a concentração das indústrias a norte, do lado de Por-
timão, ainda que esse planeamento não tenha impedido a permanência de várias fábricas 
a sul, principalmente na zona ribeirinha que tinha sido aterrada pela Câmara Municipal de 
Portimão.

Em resumo, do lado de Portimão, temos a concentração da indústria em dois núcleos, 
a norte, junto à estação de caminho de ferro e do rio, e a sul, que dá origem a habitações 
operárias e a diversos bairros. Na margem do concelho de Lagoa, embora seja possível 
identificar núcleos de fábricas, é mais evidente que estas se espalharam ao longo da costa, 
aproveitando todos os espaços disponíveis junto ao rio, servindo-se de cais privativos para 
fazer chegar a matéria prima diretamente as suas fábricas.  

3.4.12 CRONOLOGIA INDUSTRIAL
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Fábricas - até 1900                  Fábricas - 1900 a 1925                  Fábricas - 1925 a 1960

Núcleo
Norte

Núcleo
Sul

Fábricas de Conservas em Azeite e molhos:
1. Júdice Fialho - Fábrica S. José

2. Établissements F. Delory

3. Júdice Fialho - Fábrica do Estrumal

4. Feu Hermanos, lda - Fábrica S. Francisco

5. Júdice Fialho - Fábrica "Frito Velho"

6. Nova Sociedade de Conservas, lda - Fábrica Mexilhão

7. António Júdice Magalhães Barros  / Feu Hermanos - Fábrica St. António

8. Mascarenhas Júdice, Lda / Consórcio Português de Pesca e Conserva /Sociedade Geral de Comércio, Indústria e Transportes, Lda

9. Belchior Irmãos, lda

10. António do Carmo Provisório / Cristovão Brito & Gomes, Lda

11.G. Sant'Ana e Cª, lda / Consórcio Português de Pesca e Conserva /  Sociedade Geral de Comércio, Indústria e Transportes, Lda / Sociedade Comercial Algarve, Lda

12.Empresa de Conservas "Atlântica", lda

13.Sociedade de Conservas Stª. Catarina, lda / Manuel Ojeda Martins

14.Empresa de Conservas "Boa-Vista", lda

15.Empresa de Conservas "Liberdade" lda

16.Facho, lda

17.Bivar & Cª, lda

18.Empresa Fabril de Conservas, lda

19.Portugália Industrial, lda

20.Sociedade de Conservas S. Pedro

21.Severo Ramos, lda

22.União Idustrial, lda

23.Sociedade Peninsular de Importação e Exportação, lda

24.SIPOF (fábrica de guano)

25.Antonio Aleixo

26.Antonio Aleixo (fábrica de guano)

27.Marques & Neves, lda

28.Fábrica S. Pedro

29.Martins & Pereira, lda
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183 - Resumo das zonas industriais e localização das fábricas de conserva junto ao Rio Arade. Elaborado pelo autor. 
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No início do século XX, Portimão era uma pequena vila. A chegada da indústria nas 
décadas anteriores tinha, já, iniciado uma mudança positiva para o crescimento económico 
da mesma. A princípio, ao contrário do que aconteceu em outros casos, as primeiras fábricas 
que se instalaram na vila eram já de considerável dimensão, sustentadas por industriais que 
tiveram a capacidade de investir, não apenas nas fábricas, mas em frotas próprias e em 
outros setores complementar às indústrias, dependendo menos do mercado. O exemplo má-
ximo desta política industrial vertical é Júdice Fialho, seguido pela empresa Feu Hermanos.

Para o crescimento da vila foi, também, muito importante o seu porto. A localização 
geográfica de Portimão permitiu que beneficiasse da escoação dos variados produtos para  
concelhos vizinhos, com destaque para a produção de frutos secos e a indústria corticeira 
de Silves, o segundo maior valor de exportação do porto, a seguir às conservas de peixe. 
As populações vizinhas foram também importantes, por providenciarem mão de obra para a 
indústria de conserva, bem como pela pesca, principalmente as vilas piscatórias de Alvor e 
Ferragudo. A chegada do comboio ao Parchal, trouxe ao centro económico de Portimão um 
fator de progresso, sendo um veículo importante na movimentação da população e produtos 
para exportação, principalmente vindos do interior, como era o caso de Silves.

A 1ª Guerra Mundial veio amplificar todo o processo existente. Trouxe a multiplicação 
do número de fábricas, pondo fim à produção e lucro concentrado em algumas empresas. 
Teve, ainda, consequências no crescimento urbano da vila e no aumento do número de ope-
rários, que se estendeu até 1924/1925. Devido à especulação trazida pela crise do escudo, 
Portimão atingiu o maior número de fábricas em funcionamento simultâneo na vila.  O mes-
mo aconteceu na margem oposta do rio, com fixação de fábricas ao longo desta. Este au-
mento trouxe, também, o aumento da população das pequenas aldeias ou vilas que existiam 
em torno de Portimão e que acolhiam os operários das duas margens. Esta dispersão dos 
trabalhadores por outros locais fez com que os problemas de sobrepopulação em Portimão 
não fossem acentuados, pelo que foi possível apurar.

Os anos trinta foram ser anos difíceis e de crise, trazendo consigo os primeiros pro-
blemas habitacionais assinaláveis, consequências da falta de emprego que se fazia sentir 
principalmente na população mais pobre, o que levará a iniciativas estatais de habitação. O 
bairro iniciado por Caetano Feu, parado devido também a crise económica, é vendido então 
ao Estado e integra a primeira iniciativa de habitação pública no Algarve, - o Bairro Operário, 
comparticipado pelo Consórcio Português de Conservas de Peixe. Neste período, inicia-se 
a intenção de aterrar a zona ribeirinha, para o crescimento da cidade, algo idêntico ao que 
tinha acontecido, na década anterior, em Lagos, com o aterro do rossio da cidade. Mas será 
com o aproximar da 2ª Guerra Mundial que se voltará a ver modificações assinaláveis, no-
meadamente a conclusão do aterro da zona ribeirinha e sua ocupação, bem como a constru-
ção de mais habitações para as classes pobres (bairros económicos, bairro dos pescadores 
e o bairro pontal). 

O anteplano de Portimão descreve-nos a situação da cidade e os seus problemas. 
Refere a importante lei da organização da indústria, que propõe a transferência da indústria 
toda para Norte, uma avenida marginal - assim como aconteceu em Lagos, mas sem auto-
móveis-. A valorização do turismo na estrutura urbana é atenuada pela distância da Praia da 
Rocha (onde estava o foco do turismo), à cidade de Portimão. Existe, ainda, preocupação 
em garantir as condições necessárias à indústria existente, o que comprova a sua vitalidade 
em c.1948. 

“As maiores densidades de população no Algarve são consequência de concentração 
industrial e por isso o concelho de Portimão acusa uma notável concentração demográfica 
para a qual a cidade concorre com parte importante.” (Anteplano de Portimão, 1948).

A indústria conserveira foi, sem dúvida, importante para o crescimento e desenvolvi-
mento urbano e económico de Portimão, tendo influenciado o seu território envolvente, que 

funcionava numa economia complementar com a cidade portimonense. Os núcleos indus-
triais foram definidos pelos espaços disponíveis e pela proximidade ao rio, de uma forma 
mais organizada, do que na margem oposta. Em Portimão, a análise e localização dos bair-
ros e habitações industriais que conhecemos, levam-nos a crer que, na zona norte, estes 
estavam integrados na malha urbana existente. Apesar de difícil de identificar, sabemos, 
ainda assim, que a Júdice Fialho e a Severo Ramos tinham habitações para os seus operá-
rios, enquanto que a sul, a presença industrial originou uma pequena vila industrial em redor 
do convento de S. Francisco, devido a presença, desde cedo, de várias habitações junto das 
fábricas de conserva. 

3.4.13 PORTIMÃO: CENTRO CONSERVEIRO COM DUAS MARGENS
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O processo de conservação de alimentos terá surgido antes do Império Romano, mas 
foi durante este período que terão sido construídas cetárias em Portugal. As localizações 
destas construções indicam-nos a presença das matérias primas necessárias, para a produ-
ção de conservas, nos locais onde foram construídas. A presença destes recursos naturais 
terá sido o principal fator para a instalação, mais tarde, das modernas fábricas de conserva 
de peixe e molhos, que coincidem, em vários locais, com as instalações das cetárias roma-
nas. A localização das primeiras fábricas de conserva de peixe em Portugal, demonstra que 
o principal fator para a instalação destes edifícios continuava a ser a abundância de peixe. 
Contudo, outros fatores foram preponderantes. Todas estas evidências demonstram uma tra-
dição evolutiva da utilização dos recursos naturais, para a conservação de alimentos, desde 
a época Romana até às fábricas industriais do século XIX. 

No Algarve, os quatros centros conserveiros importantes da região estavam inseridos 
em portos piscatórios e comerciais, junto a centros urbanos, onde já existiam pequenos 
armazéns para a conservação de peixe em salmoura. A indústria, inicialmente, era bastante 
rudimentar e não necessitava de estruturas de apoio complexas. Por essa razão, o principal 
fator na escolha da localização era o acesso ao mar ou a proximidade da lota.

A ferrovia chega ao Algarve no iníco do século XX, sendo a sua importância para a 
região inegável, uma vez que veio facilitar a chegada de algumas matérias primas, assim 
como a deslocação de pessoas, entre o Algarve e a capital. No entanto, a introdução desta 
estrutura nos centros conserveiros não influenciou a localização das novas fábricas, nem 
conseguiu, na verdade, concorrer com a principal forma de exportação de conserva que era 
a via marítima. A única exceção seria o transporte para países da europa central, sem acesso 
ao mar, ou em que a viagem de comboio fosse mais rápida e segura.  

Nos casos de Lagos e Portimão, a chegada tardia da ferrovia – apenas nos anos vinte 
– terá contribuído para esta falta de relação geográfica com a indústria. No caso de Lagos, 
a ferrovia encontra-se na margem oposta à cidade, sem proximidade de fábricas. Por sua 
vez, em Portimão, a ferrovia é construída junto a um conjunto de fábricas, já instaladas numa 
zona menos valorizada, onde se concentram, além destas, armazéns e algumas habitações 
de operários. A chegada da linha de caminho de ferro não alterou a génese daquela zona 
da cidade, apenas reforçou o seu carácter produtivo e industrial. Em Olhão, a construção 
da linha de caminho de ferro marcou um limite entre a zona urbana consolidada e a zona 
de expansão da cidade, onde surgiram, posteriormente, várias fábricas, algumas junto à 
linha, mas nenhuma com relação ou ligação à estação de caminho ferro, devendo-se a sua 
localização provavelmente à especulação e ao preço dos terrenos da periferia da cidade. 
Por fim, em Vila Real de Santo António, a linha de caminho de ferro instala-se a norte, com 
uma ligação ao Rio Guadiana, passando por duas fábricas de conserva que já existiam an-
teriormente, sendo que, posteriormente, apenas uma fábrica se instalou na proximidade do 
caminho de ferro. 

De uma forma geral, conclui-se que a linha de caminho de ferro ajudou a definir as 
zonas industriais e reforçou o carácter industrial destes centros conserveiros, sendo impor-
tante para esta indústria assim como terá sido para outras, mas não influenciou a localização 
das fábricas de conserva ou alterou, significativamente, a forma de exportação do produto 
final da indústria. 

O caminho de ferro não foi a única infraestrutura a influenciar a indústria conserveira 
ou a transformar a realidade urbana nos centros conserveiros do Algarve. Estruturas como 
pontões ou cais privados, ocuparam zonas e terrenos costeiros, que se transformaram e 
consolidaram de forma a potenciar a expansão urbana. Estas e outras alterações levaram a 
uma evolução transformativa da linha de costa destes locais.

Os pontões de madeira proliferavam nos centros conserveiros, tendo sido mais 
comuns no início do século XX, quando não existia uma estrutura portuária comum, que 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

184 - Relação entre o surgimento do caminho de ferro e as fábricas conserveiras nos estudos de caso. Elaborado pelo autor.
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permitisse um fácil acesso às embarcações que movimentavam os produtos da indústria 
conserveira. Em alguns casos, estas estruturas foram transitórias. A sua utilização ocorreu, 
principalmente, na margem dos rios, como se vê pelos exemplos estudados, do Rio Arade 
(Portimão/Lagoa) e Rio Guadiana (V.R.S.A.). No caso de Portimão, a dispersão das fábricas 
obrigou a utilização destes cais privados, que só desapareceram com o fim da indústria con-
serveira. Neste exemplo, vemos alguns destes cais equipados com estruturas que permitiam 
transportar, em cestos, o peixe para dentro da fábrica ou para junto da mesma. No caso de 
Vila Real de Santo António, a utilização destas estruturas multiplicou-se com o surgimento 
de novas fábricas, todas as que estavam implantadas junto ao rio tinham o seu cais privado. 
A estes, juntavam-se os utilizados pela lota, outro que fazia ligação à linha férrea, bem como 
aqueles que seriam, provavelmente, de estaleiros ou utilizados por outras atividades ligadas 
à pesca. Alguns destes, mostram também, evidências de estruturas que permitiam facilitar o 
transporte do pescado até à fábrica. Devido ao peso, eram utilizados guindastes para des-
carregar o atum, que depois era transportado para a fábrica de várias formas, sendo que em 
alguns casos temos carros sobre carris para transportar o peixe até à fábrica. A regularização 
da linha de costa devido a aterros e a construção de docas comuns, levou ao desapareci-
mento quase por completo destas estruturas em Vila Real de Santo António. 

No caso de Olhão, a utilização destas estruturas foi restrita a um pequeno conjunto 
de fábricas, que estava junto à ria, onde é possível identificar pontões do século XIX, quando 
a baixa da cidade começou a regularizar-se. Posteriormente, devido aos sucessivos ater-
ros privados e camarários, solidificou-se uma zona comum para a descarga de peixe junto 
aos mercados municipais. Desta forma, a maioria das fábricas procurou terrenos interiores, 
devido às condições dos terrenos alagadiços e pantanosos da ria, pelo que não foram cons-
truídas mais estruturas deste tipo. A partir do anteplano, a regularização da linha de costa foi 
definitiva, sendo que a construção da doca pesca contribuiu para o desaparecimento destas 
estruturas, ao substituir a sua função.

Em Lagos, as condições portuárias eram diferentes dos demais casos. Com uma 
ribeira de caudal menos significativo, a atracagem de pequenas embarcações era feita no 
areal, junto à cidade, em diferentes zonas. A construção do Cais da Solaria, no início do 
século XX, concentrou, naquele local, as cargas e descargas de peixe, ainda que se con-
tinuassem a fazer também junto de outros pontos, ao longo da cidade, quando a maré e o 
tempo o permitiam. A linha costeira da cidade manteve-se, assim, até a construção da Ave-
nida da Guiné, que tinha como principal função facilitar o acesso a zona do Cais da Solaria, 
permitindo que junto a este se amarrassem as embarcações para cargas e descargas. Após 
a concretização do anteplano de urbanização transformou-se, definitivamente, a linha de 
costa da cidade, transferindo a maioria da atividade piscatória para o outro lado da Ribeira 
de Bensafrim.  

O surgimento dos cais privados nestes locais está interligado com a indústria conser-
veira, mas existiram estruturas costeiras e transformações da linha de costa que ocorreram 
em paralelo.  Não é possível afirmar que estas ocorreram devido à indústria, ou se a evolu-
ção da linha de costa teria ocorrido da mesma forma, sem estudar outros locais e observar 
outros padrões de evolução em locais sem esta indústria, no Algarve. É, no entanto, possível, 
relacionar a importância da indústria conserveira para estas alterações. O incremento das 
atividades piscatórias nestes locais, assim como a importância das condições acesso para 
as embarcações, levou à construção do Cais da Solaria em Lagos, ao assoreamento do Rio 
Arade, patrocinado pelos conserveiros locais e à melhoria das condições do porto de Porti-
mão. Em Olhão, devido as condições naturais, a luta de todos os que viviam da pesca era o 
assoreamento dos canais da ria, para o normal funcionamento do porto da cidade. 

Nos quatro estudos de caso, existiram aterros para a consolidação de zonas alagadi-
ças. Em Lagos e em Portimão, estes aterros formaram grandes áreas de expansão urbana 
dividida em lotes, para a ocupação de indústria e serviços. No caso de Portimão, o surgi-
mento de fábricas de conserva nestes lotes foi uma realidade evidente, ao contrário do caso 
de Lagos. Este processo de expansão urbana deveu-se à necessidade criar espaço para 
novas construções, prevendo-se um contínuo crescimento industrial e económico. Não foi 
possível, no entanto, encontrar documentação que suportasse a multiplicação de fábricas de 
conservas, nos anos 20, como a razão da terraplanagem destas zonas ou por outro motivo 185 - Evolução da linha de costa, aterros e pontões, dos estudos de caso. Elaborado pelo autor.
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ligado à indústria conserveira. Em Olhão, a consolidação de zonas alagadiças está na origem 
da construção da sua zona ribeirinha, primeiro por armazéns e depois por algumas fábricas, 
junto à Ria Formosa. As grandes transformações da linha de costa ocorreram mais tarde, 
com a execução do anteplano. Assim foi, também, em Vila Real de Sanro António, onde se 
iniciou a regularização da linha de costa com um aterro em frente às fábricas, a sul, e com a 
expansão da área do porto, a Norte. 

Todas as transformações que são percetíveis no estudo da evolução da linha de cos-
ta terão, na sua generalidade, beneficiado a indústria conserveira, seja pela melhoria de 
condições portuárias ou de estruturas que facilitavam a navegação, assim como a atividade 
piscatória. Não é possível clarificar, concretamente, que todas as transformações ocorridas 
tenham sido devido à forte presença e influência do parque industrial conserveiro, nestes 
centros, mas, a sua influência económica parece ter acelerado, na generalidade dos casos, 
o desenvolvimento destes locais e, como consequência, levado a estas transformações ur-
banas. Torna-se, no entanto, evidente, nos anteplanos, que a perda de fulgor da indústria 
em alguns dos casos estudados relegou a sua importância para segundo plano, já com vista 
ao potencial do turismo, nos anos quarenta e cinquenta, sendo Lagos o caso mais evidente. 

Para esta perda de importância da indústria contribuiu, também, o pensamento ur-
bano e o modelo de cidade pretendido, que dividiu e estratificou a cidade por zonas, onde 
cada atividade tinha o seu lugar, não existindo cruzamento destas. Promoveu uma ideia de 
higienização do centro da cidade e a purificação das zonas de património, limpando peque-
nas construções agregadas e ajardinando o espaço envolvente, como aconteceu no pano da 
muralha de Lagos.    

Ainda no que diz respeito à relação entre a cidade e a indústria conserveira, foi impor-
tante analisar o padrão de implantação ao longo do tempo, assim como a forma como esta 
relação evoluiu. 

A literatura relata que as primeiras fábricas de conserva seguiram, na sua maioria,  o 
modelo dos pequenos armazéns de salga que, devido à sua dimensão, se inseriam facilmen-
te no tecido urbano existente. Foi possível confirmar a existência de armazéns de salga ple-
namente integrados nas estruturas urbanas existentes, dentro dos recintos amuralhados ou 
integrando zonas consolidadas. Do grupo de fábricas ainda do século XIX, que foi possível 
identificar, apresentam na sua maioria dimensões superiores aos armazéns de salga. A loca-
lização destas fábricas segue dois padrões distintos: o mais comum é a sua localização no 
limite da malha urbana consolidada, onde ainda existiam terrenos livres para a implantação 
destas. Exemplo disso foi a implantação, junto à muralha de Lagos, a norte do centro urbano 
em Portimão, ou junto à malha urbana consolidada em Olhão. Por oposição, o outro modelo 
foi o de procurar zonas isoladas na preferia das vilas, afastando-se dos centros urbanos, 
provavelmente devido aos preços do terreno e ao espaço disponível. Temos, como exemplo, 
os casos de Lagos e Portimão, com fábricas na margem oposta à cidade, ou em Vila Real 
de Santo António, com duas fábricas a instalarem-se na zona norte, afastadas da malha 
urbana consolidada, à época. Apesar desta análise às primeiras fábricas, várias instalações 
do mesmo período foram impossíveis de localizar. A existência de pequenas fábricas que não 
tenham funcionado durante muito tempo, é a mais provável explicação para a falta de infor-
mação sobre a mesma; outra hipótese é que no mesmo edifício tenha passado a funcionar 
outra empresa, levando ao esquecimento da sua antecessora.

Entre 1900 e 1925, o período em que surgiram o maior número de novas fábricas e 
o maior número de fábrica em laboração simultânea no Algarve (e em Portugal), o padrão 
foi o da formação de núcleos de fábricas. As zonas onde estes aglomerados de fábricas 
surgiram variou, consoante a estrutura urbana e quanto às características do território onde 
estavam inseridos os centros conserveiros. Em Portimão, assistimos ao surgimento de fábri-
cas ao longo do Rio Arade, em ambas as margens, sendo que do lado de Portimão temos 
um núcleo mais concentrado, devido à extensão da malha urbana da cidade, em contraste 
com a dispersão na margem oposta, onde existia mais espaço disponível. Em Vila Real de 
Santo António, as fábricas ocuparam o espaço disponível, ao longo do Rio Guadiana. Neste 
caso específico, a matriz ortogonal da malha urbana, que tinha de ser respeitada, facilitou a 
ocupação do espaço disponível pelas fábricas e a sua agregação em dois núcleos principais, 
sendo que as restantes fábricas se implantaram junto à malha urbana existente, mas em 

zonas mais interiores. No caso de Lagos, devido à falta de espaço junto ao mar, as fábricas 
ocupariam espaço interior, na periferia da cidade. Os novos edifícios fabris surgiram quase 
todos perto das fábricas existentes, formando núcleos.

Em Olhão, as fábricas rapidamente ocuparam os espaços ainda disponíveis junto ao 
núcleo urbano, e começaram a surgir em zonas mais interiores afastadas do porto. O centro 
conserveiro de Olhão registou o maior número de fábricas da região, neste período. O seu 
surgimento rápido fez com que não existisse uma separação de zonas (habitação, indústria 
e comércio) na malha urbana, que cresceu na continuidade da já existente durante este 
período.

 Apesar dos diferentes padrões de implantação e de crescimento da malha urbana 
observados nos estudos de caso, em todos eles, foi neste período que se deu o maior cres-
cimento industrial e consequentemente um grande crescimento da malha urbana. Devido à 
euforia dos anos vinte, surgiram fábricas de várias dimensões, que ocuparam o território de 
forma mais aleatória do que em outros períodos, sendo isto mais evidente em Olhão do que 
nos restantes exemplos estudados. Após este período, devido à regulamentação restrita que 
entra em vigor, o número de novas fábricas que surge, depois deste período, no Algarve, é 
bastante reduzido, com a maioria das novas empresas a ocupar as instalações já existentes 
ou a surgir junto das mesmas. Foi impossível localizar todas as fábricas existentes nos cen-
tros conserveiros estudados devido à falta de informação publicada sobre o tema, bem como 
à falta de registos mais completos da atividade industrial no Algarve. Nesse sentido, foi im-
possível determinar a data exata da atividade conserveira de todos os edifícios localizados, 
muitas vezes existindo a possibilidade de ter existido atividade antes ou após do que foi pos-
sível apurar. Por esse motivo, não é possível ter a certeza do número real de novas fábricas, 
após 1925, mas a amostra recolhida é suficiente para afirmar que esse número foi bastante 
reduzido. Esta ideia é ainda suportada pela bibliografia, pois sabemos que depois da crise 
financeira, a maioria das novas fábricas em Portugal surgem em Matosinhos, que entre os 
anos 30 e 40, se tornou no centro conserveiro com maior número de fábricas do país. Esta 
realidade deveu-se à fala de matéria prima a sul do país, o que explica a perda de fulgor dos 
outros centros conserveiros, onde se incluem os do Algarve. No entanto, a indústria manteve 
a sua importância para os centros algarvios e para a pesca na região, em alguns dos centros, 
até à viragem do século.           

O aumento do número de fábricas, ao longo do tempo, levou ao crescimento popu-
lacional nos centros urbanos, culminando na sobrepopulação das zonas habitacionais exis-
tentes, contribuindo para a falta de salubridade e para o surgimento de formas precárias de 
habitação.

No início do século XX, a população da região do Algarve assumia uma tendência 
crescente, e as localidades estudas não foram exceção. A industrialização das vilas poten-
ciou o seu desenvolvimento, atraindo população para os centros urbanos, provocando o 
êxodo rural. Através da análise demográfica da população dos vários concelhos, é percetível 
o aumento exponencial nos centros urbanos, em contraste com as zonas rurais. Esta onda 
de crescimento demográfico duraria até à 1ª Guerra Mundial. Devido ao conflito, à instabili-
dade económica na maioria dos sectores e à gripe pneumónica, assistindo-se a um grande 
decréscimo da população algarvia, até 1920. 

Nos casos estudados, apesar do conflito ter sido responsável por um dos melhores 
períodos da indústria conserveira em Portugal, também nestes casos existiu uma diminuição 
da população. A indústria, apesar da sua importância, não foi capaz de contrariar a tendência 
populacional negativa que se verificou na região. Para isso, contribuiu a gripe pneumónica e 
a escassez de alguns produtos alimentares, entre outros. A doença e a escassez de recursos 
teriam maior impacto na população dos centros urbanos e, especialmente, naqueles cujas 
condições de habitabilidade se afiguravam mais precárias, como era o caso da população 
operária nestes centros. 

A necessidade de alojar a enorme vaga de população que ocorreu durante e no 
pós-guerra, levaria muitos industriais a encontrar soluções para alojar os seus operários. 
Exemplo disso parece ser a “Aldeia do Feu”, em Portimão, que surge da vontade de alojar 
operários vindos de zonas rurais próximas. 

A maioria das iniciativas habitacionais privadas deste período estão ainda por estu-
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Concelhos / Anos Area: 1890 1900 1911 1920 1930 1940 1950

Albufeira 140,66 km² 9.289 10.980 12.851 13.653 14.444 14.765 15.832

Alcoutim 575,36 km² 8.912 9.306 9.204 8.747 9.124 10.620 10.808

Aljezur 323,50 km² 4.593 5.053 5.720 6.160 6.977 7.889 8.088

C. Marim 300,84 km² 8.370 8.308 8.908 8.290 9.402 9.717 9.810

Faro 202,57 km² 20.395 22.938 36.195 24.273 28.456 31.749 33.749

Lagoa  88,25 km² 10.455 12.135 12.992 12.858 13.088 13.825 13.680

LAGOS 212,99 km² 13.535 13.937 15.972 15.883 16.210 16.457 16.483

Loulé 763.67km² 38.782 44.343 44.355 44.248 44.026 52.126 50.953

Monchique 395,30 km² 10.646 11.517 12.770 12.639 14.205 15.028 14.668

OLHÃO 130,86 km² 20.836 24.276 25.716 24.574 24.664 29.553 31.903

PORTIMÃO 182,06 km² 11.826 13.700 15.697 14.983 21.131 21.419 23.697

S. B. Alportel 153,37 km² 9.517 11.166 12.111 11.399 10.291 10.694 9.597

Silves 680,06 km² 26.096 29.598 31.790 32.433 34.461 36.333 37.705

Tavira 606,97 km² 24.166 25.392 26.755 24.824 27.786 28.972 30.632

Vila do Bispo 179,06 km² 4.288 4.912 5.953 6.032 6.082 6.167 6.147

V. R. St.º António  61,25 km² 8.573 9.817 10.716 9.536 12.313 12.400 14.383

186 - Quadro da evolução demográfica dos concelhos do Algarve. Fonte: I.N.E.

Cidade / Anos 1890 1900 1911 1920 1930 1940 1950

LAGOS 8 381 8 236 9 612 9 572 9 551 9 277 9526

OLHÃO 11 469 12 965 14 249 14 588 17 134 17 935 20 092

PORTIMÃO 6 961 7 897 9 893 9 154 14 725 14 679 16 684

V. R. St.º António 5 544 6 224 6 891 5 608 8 125 8 988 9 962

187 - Quadro da evolução demográfica das cidades em estudo.  Fonte: I.N.E.

Cidade / Anos 1890 1900 1911 1920 1930 1940 1950

OLHÃO (Concelho) 13 111 14 522 15 678 16 314 18 655 19 645 21 892

N. Srª do Rosario 9 110 10 113 11 161 11 019 13 873 13 669 13 533

Pechão 1 642 1 557 1 429 1 726 1 521 1 710 1 800

Quelfes 2 359 2 852 3 088 3 569 3 261 4 266 6 559

188 - Quadro da evolução demográfica do concelho de Olhão e suas freguesias.  Fonte: I.N.E.

dar, sendo o Bairro Operário desenhado por Carlos Ramos, para o industrial Cândido do Ó 
Ventura, em Olhão, um dos poucos casos divulgados. Nos casos em estudo, foi possível 
determinar que, em Portimão e Olhão existiam habitações para operários disponibilizadas 
pelos industriais, pelo menos, a partir dos anos vinte. Ainda assim, pouco se sabe sobre as 
condições da maioria destas construções, pela falta de documentação e por na sua maioria 
terem sido demolidas. Outro ponto que se coloca neste período é a relação entre as iniciati-
vas estatais para a construção privada, e o surgimento de algumas filas de casas construídas 
pelos industriais – que não foi possível determinar.  

Após um período conturbado, a indústria iria beneficiar de alguns anos de especu-
lação, até 1925, contribuindo para a recuperação populacional que voltava a mostrar uma 
tendência bastante positiva, entre 1920 e 1930. No entanto, ao contrário dos restantes casos, 
a população de Lagos tendeu a estabilizar a partir de 1920, o que poderá estar relacionado 
com a sua perda de importância, em relação aos outros centros conserveiros da região, ou a 
outros fatores que não foram possíveis de identificar.

Os novos máximos populacionais, nos anos trinta, corroboram com as descrições 
de necessidade de habitações para as classes mais pobres, que levariam ao surgimento 
dos Bairros Operários de Portimão e Olhão. O surgimento destes bairros não foi ocasional, 
Portimão e Olhão apresentavam quase o dobro da população de outros centros conserveiros 
algarvios. Se no caso de Portimão o bairro surge depois de uma iniciativa do industrial Feu 
Caetano, em Olhão existiu uma vontade administrativa de atenuar os problemas urbanos 
existentes que são, em parte, explicados pela densidade populacional ali registada.

Estes bairros acabaram por não ter um impacto significativo, devido à sua dimensão, 
comparativamente com a percentagem de população que necessitava de habitação condig-
na. Devido ao crescimento contínuo da população, mantinha-se o problema principal que era 
a sobreocupação dos centros urbanos. No caso especifico dos bairros compartecipados pelo 
C.P.C.P., verificou-se ainda que as rendas eram muito altas para a maioria dos operários. 

Entre 1940 e 1950, com a população a atingir novos máximos, apesar da 2ª Guerra 
Mundial e da escassez de peixe que se fez sentir, foram construídos vários bairros para 
atenuar a falta de habitação para as classes mais pobres. E, assim como na década de 30, 
Portimão e Olhão foram os centros onde mais se construiu, através dos programas públicos 
de habitação: Bairros de Casas Económicas, Bairros de Pescadores e Bairros para as Fa-
mílias Pobres. Em contraste, Lagos e Vila Real de Santo António viam apenas erguido um 
Bairro para as Famílias Pobres cada. Tal poderá ser explicado pelo baixo número populacio-
nal comparativamente aos outros casos estudados, pela sua estrutura urbana e pela maior 
dispersão da sua população pelo território, atenuando a maior parte dos problemas que se 
verificavam noutros locais.

Aliadas a estas iniciativas habitacionais, os primeiros planos gerais de urbanização 
que começariam a ser pensados a partir de 1944, iriam contribuir para uma melhor distri-
buição da população pelo território, potenciando a resolução dos problemas caudados pela 
indústria conserveira. O caso mais evidente é o de Olhão, cuja população, entre 1930 a 1950, 
começa a decrescer, à medida que aumenta a população na periferia. Apesar de não ser 
uma descida acentuada, esta relação entre a população do centro urbana e a da periferia, 
poderá ser resultado das alterações impostas pelo anteplano, para promover a salubridade 
do centro, aliada à ocupação faseada dos novos bairros da periferia.

Através dos anteplanos, temos o diagnóstico dos problemas urbanos das cidades 
estudadas, nos anos quarenta. Além da confirmação da sobrelotação dos centros urbanos, 
foi possível identificar em que zonas ocorria esta sobre ocupação exagerada. No caso de 
Lagos, apesar de não se atingir grandes níveis de densidade populacional na cidade, isso 
acontecia numa área da cidade. A “Aldeia”, como tinha sido batizada, era a zona onde ha-
bitavam a maioria da população operária, criando um problema de salubridade. Apesar de 
não existir um registo que o suporte, podemos supor que, as habitações deveriam ter fracas 
condições de habitabilidade. Portimão tinha também um antigo núcleo de habitação operária, 
a norte do centro urbano, que foi aumentando de densidade populacional, apesar de todas 
as outras soluções que foram surgindo. Em Vila Real de Santo António não existe registo de 
qualquer problema de falta de habitação assinalável, ou aglomerados precários de habitação 
operária, com exceção do pedido que daria origem ao Bairro para as Famílias Pobres. O 

Anteplano de Olhão, assim como nos outros casos registou as zonas de maior concentração 
populacional, que incidiam principalmente nos bairros mais antigos da cidade, no seu centro 
urbano. Para além disso, foi documentado um conjunto de locais que são identificados como 
“ilhas” e outras formas de habitação precária espalhadas pela cidade. A sua localização e 
descrição constam da documentação, sendo um importante registo das formas precárias de 
habitação paga (arrendada por privados), em que viviam muito trabalhadores das indústrias 
de conservas e outros que não tinha forma de arranjar um alojamento com melhores condi-
ções de habitabilidade. Este tipo de construções improvisadas em armazéns, e em quintais, 
não foram exclusivos de Olhão, e estão documentados em outros locais do país. Tal leva 
a crer que, muito provavelmente existiram noutros locais do Algarve, e até nas restantes 
cidades estudadas neste trabalho. Infelizmente, não foi possível encontrar documentação, 
registo ou testemunho de mais exemplos, sem ser a “Aldeia do Feu” mas, nesse caso par-
ticular, não era cobrada qualquer renda aos operários. Nos outros casos conhecidos em 
Portimão, como não foi possível determinar as condições das construções, não é possível 
enquadra-las com os restantes casos. Assim como os “Conventos”, em Olhão, edifícios de 
alojamento para operárias conserveiras cedidos, pelos industriais, em que não se sabe quais 
eram as condições habitacionais.           

Apesar das melhorias progressivas nos anos quarenta, as construções precárias não 
desapareceram na sua totalidade, continuando a existir bairros abarracados ou autoconstruí-
dos. Em Olhão, um destes bairros é ainda possível de identificar junto à linha de caminho de 
ferro, apresentando, hoje, condições bastante diferentes. O preço das rendas, a existência 
de uma habitação própria, mesmo que com parcas condições ou a inexistência de fogos para 
todos, terá deixado muitos de fora dos bairros de iniciativa estatal, construídos neste período, 
perpetuando-se o problema. Outros fatores que podem ser relevantes para o surgimento 
e manutenção destas “ilhas”, em Olhão, ou noutros locais no Algarve, seria a população 
flutuante que migrava para a região nos meses de verão. Neste período de maior produção, 
muitos procuravam trabalho na indústria conserveira e, não sendo residentes, teriam de ficar 
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temporariamente alojados em algum lugar. Esta é apenas uma hipótese, pois não existe um 
estudo sobre a origem da população residente nestas construções precárias. Contudo, o 
aumento de população num curto período, numa cidade já bastante preenchida, poderá ter 
contribuido para a necessidade destas tipologias precárias. 

É ainda necessário ter em conta que, no período estudado, a maioria dos operários 
da indústria conserveira tinha uma condição laboral precária, devido a sazonalidade e à 
variação do volume de trabalho ao longo do ano. Esta realidade conduziu à necessidade de 
complementar os seus ganhos com outras atividades, como agricultura, pesca (no caso dos 
homens) e costura (no caso das mulheres). A necessidade de habitação nos centros urbanos 
foi uma realidade, mas a condição laboral terá sido, também, em muitos casos, um obstácu-
lo, não sendo possível para muitos suportar o compromisso de pagar uma renda fixa, seja 
nos bairros estatais ou de uma casa alugada. Este será, também, um fator para a constante 
mobilidade entre as aldeias vizinhas e os centros urbanos. Por essa razão, muitos viviam a 
quilómetros destes centros, fazendo esse percurso diariamente, mantendo a sua habitação 
no campo ou em outras vilas piscatórias, o que permitia uma atividade complementar.  

No espectro oposto a estas construções precárias, estão as vilas e casas dos indus-
triais conserveiros. Neste trabalho não foi possível abordar este tema, mas também estas 
construções contribuíram para aumentar o tecido urbano, muitas vezes sendo testemunho 
da prosperidade da indústria. Parte destas construções encontra-se abandonada, mas outra, 
devido ao seu valor arquitetónico, foi reconvertida, como é o caso do Colégio do Alto em 
Faro, que pertencia ao industrial Júdice Fialho ou o conservatório Regional de Vila Real de 
Santo António, que foi habitação do industrial Ângelo Parodi. Estas são apenas referências 
já conhecidas, de um campo que carece de maior investigação, no sentido de valorizar estes 
exemplos da arquitetura privada industrial, do século XX, no Algarve. 

Nas figuras 189 e 190, podemos estabeler algumas conclusões entre os vários cen-
tros. No início do século XX, Lagos tinha dez fábricas, mais do que qualquer outro centro 
algarvio, e assim continuou até à 1ª Guerra Mundial. É então que Olhão iria tomar a dianteira, 
tendo em 1924/1925 (período em que se regista o maior número de fábricas em todos os 
centros conserveiros), uma diferença  de 10 fábricas para Portimão. Podemos ver, ainda, 
que à medida que Lagos abranda, Portimão tomaria a liderança no Barlavento Algarvio, en-
tre 1920 e 1930, passando a ter mais fábricas e maior número de  habitantes. A relevância 
deste facto torna-se mais significativa ao constatarmos que a população dos dois centros 
era idêntica no início do século. Através dos dados apresentados (fig.189), podemos afirmar 
que em Vila Real a indústria teve um maior impacto, devido à dimensão dos edifícios fabris 
ali instalados, numa malha urbana mais reduzida. Olhão é o centro em destaque, tanto em 
população como em número de fábricas, o que ajuda a compreender os vários relatos de 
problemas de salubridade e sobrepopulação no seu centro, bem como de falta de habitação. 

Na figura 190 podemos observar como as iniciativas habitacionais foram espelho da 
existência de problemas nos centro conserveiros. Lagos e Vila Real, com menos população, 
não teriam tantos problemas de falta de habitação, sendo que apenas se construíram bairros 
para as Famílias Pobres, e numa fase mais tardia. Por outro lado, nos outros dois centros, 
surgiram bairros mais cedo, de carácter experimental e únicos,  como o Bairro Lucas e Ven-
tura ou os bairros comparticipados pelo C.P.C.P./I.P.C.P., destinados apenas aos operários 
conserveiros.

Em termos gerais, o estudo efetuado é representativo da indústria conserveira no 
Algarve. Os casos estudados (Lagos, Portimão, Olhão e Vila Real de Santo António) foram 
os mais importantes centros conserveiros da região, sendo que todos os outros são de uma 
escala consideravelmente mais pequena, não deixando, por isso, de serem importantes no 
panorama regional. Poderão existir casos únicos, do ponto de vista organizacional, arquitetó-
nico e até conserveiro, em outros locais que não foram abordados neste estudo, mas a reco-
lha efetuada apresenta consistência suficiente para retratar o impacto da indústria na região. 
A influência inequívoca da indústria na economia local e no desenvolvimento urbano, ficou 
demonstrada pela análise efetuada, assim como os problemas urbanos que criou levando à 
intervenção estatal para atenuar os mesmos. 

Fica assim, claro, que existiram dois momentos: o primeiro, de crescimento exponen-
cial e de lucros crescentes, onde o desenvolvimento da indústria impulsionou a transforma-

ção urbana, bem como das suas infraestruturas. E, um segundo, de maior estabilidade da 
indústria, no qual os centros urbanos tiveram de dar resposta aos problemas causados pela 
industrialização e pelo grande aumento de população, resultando em várias iniciativas de 
habitação.

 Estes dois momentos são separados por um período de crise, que transformaria a in-
dústria conserveira e a sua organização, resfriando a multiplicação dos números de fábricas 
que surgiam nos períodos de maior procura. No que diz respeito à individualidade de cada 
caso, a estrutura urbana pré industrialização teve influência no desenvolvimento posterior 
assim como as a topografia e hidrografia envolventes. No Algarve, Olhão destaca-se como o 
caso mais evidente da influência e do impacto da indústria, não só pelo número de fábricas 
que laboraram naquela localidade, mas também pela forma como a indústria e a cidade se 
misturaram. Os problemas ali identificados, assim como as tipologias de habitação precária 
ou a intervenção estatal, são um retrato dos problemas que surgiram da industrialização nas 
vilas algarvias, assim como de diversas iniciativas habitacionais ou do planeamento orga-
nizativo da cidade, no século XX. Se no que diz respeito à indústria conserveira, o Algarve 
teve sempre uma posição secundária, face a outros centros do país, quanto às iniciativas 
públicas de habitação, foi muitas vezes pioneiro, frequentemente um caracter experimental. 
Até mesmo nos Anteplanos de urbanização, destaca-se a radicalidade e rapidez do Ante-
plano de Olhão, elaborado no próprio ano do decreto lei. Ou o caso de Lagos, que demorou 
mais de dez anos a ser desenvolvido e posto em prática, assumindo um carácter assertivo 
e transformador de toda a linha de costa da cidade, revelando uma acentuada preocupação 
com o turismo. 

A primeira metade do século XX foi um período de transformação e crescimento ur-
bano no Algarve, motivado pela indústria. A indústria conserveira foi uma das que mais con-
tribuíu para essa transformação, principalmente na zona litoral. Apesar da sua influência 
ser mais acentuada no primeiro quarto do século, a sua presença levou à necessidade de 
racionalizar e organizar as vilas, que se tinham tornado cidades.

A sistematização da informação recolhida e presente neste trabalho pretende contri-
buir para a compreensão da evolução urbana no Algarve, que teve uma relação direta com a 

189 - Evolução do número de fábricas e da população, ao longo do tempo, nos casos estudados.

190 - Resumo das iniciativas habitacionais nos casos estudados.
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industrialização provocada pela instalação de fábricas de conserva, no litoral. 
Este trabalho não pretende ser o fim, mas sim parte do conhecimento que temos so-

bre o nosso território, e que nos permite olhar o passado mas também o presente e o futuro. 
Estes centros apresentam, ainda hoje, espaços expectantes, ruínas industriais, chaminés 
e outras estruturas que resultam do período estudado. Este trabalho pretende, por isso, 
contribuir para que o debate e a intervenção sobres estes espaços e estruturas seja mais 
informada, valorizando este património. 
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