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A institucionalização do Turismo
Contributos para o estudo dos primórdios 

do Turismo no Algarve
Artur Barracosa Mendonça

1 - ANTECEDENTES DO TURISMO E AS REFERÊNCIAS 
AO ALGARVE COMO DESTINO TURÍSTICO 

O presente trabalho pretende acrescentar alguns 
contributos para a análise histórica das transformações 
que ocorreram no Algarve ao longo do tempo e que 
conduziram à assunção da região como o principal 
destino turístico em Portugal. Abstraindo algumas 
discussões sobre o que é o turismo1 e a evolução do 
conceito ao longo do tempo.

Um dos reputados especialistas portugueses 
em Turismo, considera que o termo turista surge em 
Inglaterra, quando milhares de pessoas, sobretudo 
burgueses, começam a viajar pelo Velho Continente, 
percorrendo ao longo de cerca de três anos vários países, 
em especial a França, Itália, Suíça e Alemanha no que se 
designava por “grand tour”2. Turista era um vocábulo 
que servia para se referir ao viajante inglês, primeiro 
os nobres depois os burgueses, que se deslocavam por 
prazer, instrução e conhecimento. 

A revolução dos transportes foi determinante no 
desenvolvimento das viagens, da rapidez e também do 
conforto com que se realizavam as mesmas. A mobilidade 

1 W. Hunziker e K. Krapf em 1942, defendem que o turismo é o conjunto das relações 
e fenómenos originados pela deslocação e permanência de pessoas fora do seu local 
habitual de residência, desde que tais deslocações e permanências não sejam utilizadas 
para o exercício de uma actividade lucrativa principal, permanente ou temporária 
e articulando três eixos fundamentais: a deslocação; a permanência e a motivação 
com que é feita. Mais tarde, em 1963, a Organização das Nações Unidas (O.N.U.), na 
conferência de Roma, sobre turismo e viagens internacionais acrescentava a noção 
temporal (viagens superiores a 24 horas) e amplia a noção da mobilidade populacional 
(alargando para o âmbito dos negócios, missões, reuniões, visitas a familiares, etc.), 
mantendo a diferença entre turista e excursionista. Esta noção foi revista em 1993, 
pela Organização Mundial do Turismo.
2 Licínio Cunha, “Desenvolvimento do Turismo em Portugal: os primórdios”, Fluxos & 
Riscos, Nº1, Lisboa, 2010, p. 128.
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interna nos países tinha aumentado com a época 
moderna, mas sobretudo a mobilidade externa era ainda 
muito diminuta até meados do século XIX. As viagens de 
lazer eram privilégios de poucos, como assinalou José 
de Ataíde, no seu primeiro relatório da Repartição de 
Turismo em 1912: 

Há pouco anos atrás ainda, raros eram aqueles que 
viajavam propriamente pelos encantos da viagem. Para 
fora das fronteiras dos países apenas saíam, geralmente, 
os representantes diplomáticos e consulares, os 
comerciantes mais empreendedores e os aventureiros 
em busca de fortuna, vivendo as diversas nações quase 
isoladas umas das outras. Se analisarmos as causas que 
motivavam a deslocação dos homens para fora dos seus 
países de origem, encontramos quase sempre razões de 
comércio ou de indústria. Dentro dos países imperavam 
na circulação dos viajantes, as mesmas razões, havendo 
a acrescentar, naturalmente, à lista dos que eram 
forçados a deslocar-se, os diferentes funcionários em 
virtude das promoções, transferências e outras causas 
idênticas. Quem viajava anos atrás em Portugal a não 
ser os vários funcionários, os membros do parlamento, 
os académicos, os militares e os comerciantes?3.

Foram também estes viajantes mais conhecedores, 
endinheirados e habilitados que começaram a deixar 
memória dessas viagens pelo estrangeiro. Nos meados 
do século XIX, em Portugal surgiram algumas obras4 
que ilustram essa situação, bem como periódicos5 que 
3 José de Ataíde, Serviços da Repartição de Turismo. Setembro de 1911-Junho de 1912. 
Relatório, Typ. Bayard, Lisboa, 1912, p. 5-7.
4 Entre as obras que surgiram publicadas em Portugal durante o século XIX e que serviam 
para dar a conhecer melhor os territórios, tradições, monumentos e paisagens do país 
podemos apontar: João António Peres Abreu, Roteiro do Viajante no Continente e nos 
Caminhos-de-ferro de Portugal em 1865, Imprensa da Universidade, Coimbra, 1865. 
Esta obra assaz curiosa apresenta um roteiro das principais localidades onde passava 
o comboio e se previa que viria a passar, apresentando já uma interessante selecção 
de locais, palácios, igrejas, bibliotecas, jardins, hotéis e hospedarias, fábricas, escolas, 
restaurantes e casas de pasto, cafés, as carreiras de trens e trens de praça, as empresas 
de vapores, serviços de diligências que poderiam interessar aos viajantes sendo estes 
aspectos muito mais detalhados para a cidade de Lisboa, mas também indicados para 
outros locais ainda que de forma muito mais sumária. O autor tem ainda o cuidado 
de sugerir alguns passeios ou roteiros pelas regiões como o que sugere ao Porto, 
passando por Aveiro, Bussaco, Coimbra, Leiria, Batalha, Alcobaça, Caldas e Alenquer 
(Cf. p. 147 a 152), um conjunto de três passeios de recreio a Coimbra (p. 152-156), 
entre outros que são sugeridos. Além desta, podemos referir, por ordem cronológica, 
as seguintes obras: Augusto Mendes Simões de Castro, Guia Histórico do Viajante no 
Bussaco, Imprensa da Universidade, Coimbra, 1868, [2ª ed. 1883]; Ricardo Augusto 
Pereira Guimarães [Visconde de Benalcanfor], Impressões de Viagem. Cadiz, Gibraltar, 
Paris e Londres, Viúva More Editora, Porto, 1869; Ramalho Ortigão, As Praias de 
Portugal. Guia do Banhista e do Viajante, Livraria Universal, Porto, 1876; Eduardo O. 
Pereira Queiroz Velloso, Roteiro das Ruas de Lisboa e concelho de Loures, Lisboa, 1890; 
A. R. Andrade, Guia do Forasteiro em Coimbra, Typ. José da Silva Mendonça, Porto, 
1906; Victor Ribeiro, A Influência da Tradição Monumental e Local no Desenvolvimento 
do “Turismo” no País [Tese do Grande Congresso Nacional da Real Associação dos 
Archeologos Portuguezes 1910], Casa da Moeda, Lisboa, 1910.
5 Entre as publicações periódicas podemos indicar: O Viajante: jornal de recreio, n. 1 (13 



107

mostram o interesse que havia em dar a conhecer o 
mundo ainda mal conhecido pela grande maioria da 
população. Almeida Garrett, nos meados do século XIX, 
a propósito do tema das viagens, escreveu o romance 
Viagens na Minha Terra, onde descreve detalhadamente 
as paisagens à beira-Tejo. Também alguns estrangeiros 
publicaram obras sobre as suas viagens a Portugal 
algumas delas foram depois traduzidas para a língua 
de Camões, outras mantiveram-se nas suas línguas de 
origem e são pouco conhecidas em Portugal6.

Out. 1838) - n. 22 (18 Out. 1849), Lisboa, Typ. de A.J.P., 1838-1849; Jornal de Viagens. 
Aventuras de Terra e Mar, dir. Emydio d’Oliveira. - V. 1, n. 1 (1 Jun. 1879) - s. 2, v. 1, n. 
16 (2 Out. 1898), Porto, 1879-1898; À Volta do Mundo. Jornal de viagens e assuntos 
geográficos, Dir. Teófilo Braga e Eduardo Barros Lobo, Lisboa, 1880 - 1883; Almanach 
illustrado do jornal de viagens e aventuras de terra e mar, 1881, Porto, Empreza 
do Jornal de Viagens, 1881; Carteira do viajante: guia official dos Caminhos de Ferro 
Portuguezes, Porto, Administração Geral, [1883?] - 1886; Jornal de Viagens, Porto, 1896. 
6 Citando, só a título de exemplo, autores estrangeiros sobre a paisagem, os 
monumentos e as tradições portuguesas podemos apontar: William Beckford, Hubner, 
Rackzinsky, Lichnowsky, Albrecht Haupt, Madame Ratazzi, entre muitos outros que 
tecem encómios, uns mais entusiásticos que outros, sobre o clima, o sol, a paisagem, 
os monumentos, que seriam merecedores de melhor divulgação e conhecimento 
junto dos seus patriotas. Autores menos conhecidos relatam também as suas viagens, 
passeios, estadias em Portugal como: Henry John George Herbert Carnavon, Portugal 
and Galicia, John Murray, London, 1836 [assinala passagens por várias povoações 
algarvias, com descrições detalhadas das localidades e identifica algumas pessoas, 
p. 50-103]; W. H. Harrison, The Tourist in Portugal, Robert Jennings London, 1839; 
John Murray, A Handbook for travellers in Portugal, John Murray, London, 1856 [com 
referências ao Algarve entre as páginas 53-65]; Catherine Charlotte Lady Jackson, Fair 
Lusitânia, Richard Bentley and Son, London, 1874; John Latouche (pseud. Oswald 
Crawford), Travels in Portugal, 1875 [com descrições de algumas povoações algarvias, 
p. 259-265]; Richard Stephen Charnock, Bradshaw’s Illustrated handbook to Spain and 
Portugal: a complete guide for travellers in the peninsula, W. J. Adams, London, 1894 
[com apontamentos breves sobre o Algarve p. 186-187]; Karl Baedeker, Spain and 
Portugal. Handbook for travellers, Karl Baedeker Publisher, Leipsic, 1898 [as páginas 
com referências e informações sobre Portugal encontram-se nas p. 509-587, mas as 
referências ao Algarve são muito escassas p. 548-549]; Benito Perez Galdos, La Casa 
de Shakespear.Portugal. De vuelta de Itália, António Lopez Librero, Barcelona, 1900 
[embora publique memórias da passagem por Portugal em 1885]; Gilbert Watson, 
Sunshine and sentiment in Portugal, Edward Arnold, London, 1904 [esta obra merece 
particular destaque pelo detalhe das descrições e vivência no Algarve, em especial 
Faro, mas também a região serrana de Loulé, com referências a Salir, Alte, Benafim, 
que são muito pouco vulgares no início do século XX]; Agnes M. Goodwall, Peeps 
at Many Lands. Portugal, Adam and Charles Black, London, 1909; Lisbon & Cintra: 
with some account of other cities and historical sites in Portugal, Chatto & Windus, 
London, 1907;  Martin Hume, Through Portugal, E. Grant Richard, London, 1907 (com 
ilustrações); W. H. Koebel, Portugal. Its Land and People, Archibald Constable and 
Cº, London, 1909; Mark Sale, A Paradise in Portugal, The Baker & Taylor Company, 
New York, 1911; Aubrey Fitz Gerald Bell, In Portugal, John Lane, London/New York, 
1912 [com várias páginas a descrever o Algarve, p. 54-62]; B. Granville Baker, A Winter 
Holiday in Portugal, Stanley Paul and Cº, 1912; Ruth Kedzie Wood, The Tourists Spain 
and Portugal, Dodd, Mead And Cº, New York, 1913 [com descrições do Algarve: 
Portimão, Monchique e Faro, p. 283-287. Esta obra tem a particularidade de ser de 
uma das pessoas que acompanhou a visita dos jornalistas ingleses em 1913.]; Aubrey 
Fitz Gerald Bell, Portugal of the Portuguese, Charles Scribners Sons, New York, 1915; 
Marcel Monmarché et Émile Bertaux, Espagne et Portugal, Librairie Hachette, Paris, 
1916 [com breves anotações sobre o Algarve entre as p. 494-496]; F. y H. Giner de los 
Rios, Portugal. Impresiones para server de guia al viajero, Imprenta Popular, Madrid, 
1920; Ernest Peixoto, Through Spain and Portugal, Charles Scribners Sons, New York, 
1922. Ainda há relativamente pouco tempo António Ventura, Viajantes Estrangeiros no 
Algarve, Lex, [Lisboa], 2005, onde faz uma pequena antologia dos textos de alguns dos 
viajantes mais ilustres, ficando ausentes os que acima se indicaram. Provavelmente, 
com este levantamento, mais autores seriam recordados.

ARTUR BARRACOSA MENDONÇA      A INSTITUCIONALIZAÇÃO DO TURISMO Contributos para o estudo dos primórdios do Turismo no Algarve
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As viagens, sobretudo com o desenvolvimento do 
comboio tornaram-se cada vez mais fáceis, baratas e 
acessíveis a uma parte da população que até ali nunca 
tinha conseguido viajar. Lembrava José de Ataíde a 
propósito das condições de viagem até meados do 
século XIX:

As viagens faziam-se em péssimas condições de 
comodidade e segurança. Ou a cavalo, ou em diligência 
por caminhos inóspitos, pernoitando-se nas estalagens 
onde tudo faltava, à mercê dos muitos salteadores que 
então infestavam as estradas, as viagens não eram de 
molde a seduzir quem quer que fosse e constituíam um 
acontecimento de tal importância que a maioria dos 
que se aventuravam a fazê-la, tinha o cuidado de fazer 
testamento antes de se meter ao caminho7.

Para o Algarve, as viagens eram preferencialmente 
feitas por barco a vapor, pelo menos para os grupos 
sociais que podiam. Porque por terra as dificuldades 
aumentavam, as descrições que conseguimos encontrar 
correspondem a todas estas dificuldades, acrescendo 
também os perigos dos assaltos em pleno Alentejo ou 
na serra algarvia, onde bandos de salteadores fizeram 
saques até muito tarde no século XIX. Dizia-se nos inícios 
da década de quarenta do séc. XIX, “Os transportes 
fazem-se no Algarve em muares ou jumentos, porque 
não há estradas; apenas na beira-mar, e arredores de 
Silves até S. Bartolomeu se usa de carros de bois, e 
muito poucos de bestas. Assim, uma das descrições que 
se conhece, encontra-se na obra de Amadeu Ferreira 
de Almeida, e refere a viagem do avô [Manuel Bento 
de Almeida] para Faro cerca de 18808, também na 
imprensa se encontram alguns ecos das dificuldades e 
problemas das viagens para o Algarve e, em 1873, no 
jornal Revolução de Setembro, respeitante ao mês de 
Setembro, onde se reflecte sobre essas dificuldades9. 

Em 1903, no Almanach do Algarve para 1903, 
fazia-se o enfoque na questão das praias, apresentando 
descrições e gravuras para a Praia da Rocha, para a Praia 
de Lagos entre outras10. A apresentação da paisagem 
natural e sobretudo da praia como potencial destino de 

7 José de Ataíde, Serviços da Repartição de Turismo. Setembro de 1911- Junho de 1912. 
Relatório, Typ. Bayard, Lisboa, 1912, p. 5- 7.
8 Amadeu Ferreira de Almeida, Recordando… Memórias e Impressões, Faro, 1956.
9 F. Simões da Cunha, “Necessidade de Navegação a vapor entre a capital e a Província 
do Algarve”, Revolução de Setembro, Lisboa, 2-09-1873, Ano XXXIV, nº 9375, p. 2, col. 
1 e 2. Ainda sobre este assunto analise-se um conjunto de artigos intitulados “Causas 
que têm obstado ao desenvolvimento do Algarve” que foi publicado em 1873, no 
semanário Gazeta do Algarve, de Lagos.
10 Almanach do Algarve para 1903, Dir. Marcos Algarve e José Castanho, Portimão, 
1903.
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viajantes não só para portugueses mas também para 
estrangeiros conjugando com o clima ameno e suave, 
recomendado para o tratamento de algumas doenças, 
mas também para descanso.

Raul Proença, em 1908, escrevia no semanário 
tavirense Província do Algarve um conjunto de artigos a 
que deu o título singelo “O Algarve – Sua Decadência”11. 
Foram publicados três extensos artigos no semanário 
republicano. Neles é possível encontrar como grandes 
problemas da região a falta de vias de comunicação; a 
falta de higiene; os problemas de iluminação pública; e, 
por fim o problema do analfabetismo.

Uma das referências ao Algarve, como destino de 
viagens e passeio, pode ser encontrado numa publicação 
dedicada ao tema das viagens publicada em França, 
Journal des Voyages et des aventures de terre et de 
Mer12, com um artigo “O Reino dos Algarves”[tradução 
nossa]. O autor do artigo assina V. Morans e apresenta 
uma descrição da região, com uma breve resenha desde 
a reconquista cristã, depois caracteriza as produções 
agrícolas da região (azeitonas, amêndoas, figos, 
alfarrobas, empreitas, cera, mel). Refere-se ao clima da 
região, destacando o papel da serra de Monchique com 
as suas temperaturas mais suaves, contrastando com as 
mais quentes que se fazem sentir no Alentejo. O artigo 
termina com os votos de receber na região os viajantes. 
Curiosamente este aproveitamento do clima favorável é 
um dos temas que os primeiros defensores do turismo 
apontam o Algarve como região de referência13, como 
iremos ver adiante.

Terá sido com Thomas Cook, comerciante inglês, 
que se começou a pensar nas viagens como um negócio 
e transformou a actividades das viagens numa indústria 
que hoje movimenta anualmente inter-continentes e 
intra-continentes muitos milhões de pessoas, gerando 
empregos, ainda que muitas vezes sazonais, para as 
mais variadas regiões, como assinalava logo em 1912, 
José de Ataíde, Director da Repartição de Turismo:

Alguns ousados comerciantes, destacando-se 
dentre todos eles um, Thomas Cook, cujo nome ficará 
indissoluvelmente ligado à história do turismo, procuram 
tirar partido da indústria nascente, organizando 
estabelecimentos destinados a elucidar os viajantes e 

11 Raul Proença, “O Algarve – Sua decadência”, Província do Algarve, Tavira, 24-10-
1908, Ano I, nº 4, p. 2, col. 1 e 2.
12 Journal de Voyages et aventures de terre et mer, 24-11-1889, Paris, nº 646, p. 3.
13 Daniel Gelanio Dalgado, The Climate of Portugal and notes on its Health Resorts, 
Lisboa, 1914, p. 379 a 383 com referências ao Algarve, em especial à estância termal 
de Monchique.
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a fornecer-lhes pelos mesmos preços que empresas de 
caminhos de ferro e de navegação, bilhetes para toda 
a parte, encarregando-se também, em condições muito 
vantajosas, da carga e descarga das bagagens, um dos 
grandes aborrecimentos de quem viaja14.

Em 1917, Augusto de Castro afirmava, numa 
crónica intitulada “Paisagens de Portugal”15, que 
“nenhum de nós [portugueses] conhece Portugal […]. 
A serra da Estrela é quase um lugar desconhecido do 
nosso turismo, como o são a costa do Algarve, a serra 
da Lousã, o poema cinzento e acantilado das sombras 
transmontanas […]. O turismo português emudece 
diante da Torre de Belém, extasia-se diante dos 
Jerónimos – e, quando muito, já com os bofes pela 
boca fora, chega até à Batalha, Alcobaça e à Sé Velha 
de Coimbra. Passado, arte, maravilhas históricas – mas, 
no fundo, coisas mortas. Fora disso, o turismo fica pelo 
Bussaco, ou Sintra, pela Figueira, pelas praias e pelas 
batotas”. Esta constatação mostra as dificuldades de 
conseguir introduzir esta nova concepção de lazer, 
conhecimento, cultura na população portuguesa. Os 
números de viagens de turismo de portugueses ao 
estrangeiro não são conhecidos, nem as entradas de 
estrangeiros em Portugal em turismo, pelo menos na 
época que neste curto artigo nos propomos abordar. 
Porém, a Sociedade de Propaganda de Portugal tinha 
iniciado em 190616 um processo de promoção de 
Portugal sobretudo junto dos estrangeiros, mas também 
com algumas iniciativas interessantes em Portugal que 
nos propomos analisar em algumas das suas vertentes, 
acompanhando sobretudo as incidências respeitantes ao 
Algarve através do boletim que publicou regularmente 
ao longo de vários anos.

João António Correia dos Santos (1874-1949) 
realizou na Casa do Algarve em Lisboa, no início da 
década de 30, uma conferência intitulada “O Turismo 
no Algarve”, onde refere que o Algarve atraía “pelas 
suas encantadoras belezas naturais, pelas suas lendas 
maravilhosas, pelos inebriantes perfumes dum 

14 José de Ataíde, Serviços da Repartição de Turismo. Setembro de 1911-Junho de 1912. 
Relatório, Typ. Bayard, Lisboa, 1912, p. 5- 7.
15 A propósito de exposição feita no Chiado pelo fotógrafo Rompana, de um conjunto 
de fotografias sobre a Serra da Estrela, que obteve algum sucesso junto da opinião 
pública da época. Cf. Augusto de Castro, Fantoches e Manequins, Editores Santos & 
Vieira, Lisboa, 1917, p. 75-76.
16 Ana Cardoso de Matos, Maria Ana Bernardo e Maria Luísa Santos, “A Sociedade de 
Propaganda de Portugal e o Congresso do Turismo de 1911”, Atas do Congresso da I 
República e do Republicanismo, 2011 [consultado online aqui: 
http://www.centenariorepublica.parlamento.pt/CongressoCvsPapers/Ana%20
CardosoMatos_MariaAnaBernardo_MariaLuisaSantos_Paper.pdf em 01-08-2014], p. 394-395.
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interminável jardim florido”17. Nesse texto reivindica 
já a importância não só dos elementos acima descritos 
mas também a questão do clima da região e as suas 
praias. Por outro lado, assume com convicção que a 
região algarvia possuía as condições para se tornar um 
grande centro mundial do turismo18, sendo apresentada 
como a zona de excelência o território entre a Praia da 
Rocha, Monchique e Sagres, a “trindade encantadora” 
como lhe chamaria Mário Lyster Franco.

Propomo-nos neste pequeno trabalho abordar 
o período que Licínio Cunha denomina como a 
etapa da infância do Turismo, que ele situa entre 
1900 e 195019. Porém, em nosso entender, torna-se 
importante circunscrever cronologicamente ainda 
mais este período entre 1906 e 1930, isto é o início da 
Sociedade de Propaganda de Portugal e a publicação da 
lei hoteleira de 1930, que vai marcar profundamente 
o licenciamento e construção de alojamento para o 
público durante todo o Estado Novo. Ou seja, dentro da 
primeira etapa podemos encontrar vários sub-períodos, 
sendo um deles da denominada institucionalização do 
turismo. Este período cronológico, com cerca de duas 
décadas, em que o próprio Estado começa a organizar 
a actividade turística e procura regulamentá-la, 
criando a repartição de turismo, mais tarde criando o 
Conselho do Turismo e desenvolvendo mecanismos de 
regulamentação da actividade hoteleira, do ensino das 
línguas estrangeiras para o pessoal dos hotéis, criação 
das primeiras zonas de turismo e jogo no Estoril, das 
praias, dos monumentos e das paisagens. 

2 - A SOCIEDADE DE PROPAGANDA DE 
PORTUGAL E O ALGARVE

A Sociedade de Propaganda de Portugal foi criada 
por alguns apaixonados pelas viagens, constituída por 
personalidades dos mais variados quadrantes políticos. 
Foi oficialmente criada em 28 de Fevereiro de 1906. 
Considerada instituição de Utilidade Pública em 3 de Março 
de 1920, por decreto nº 6440. A sua sede funcionou no 
Largo do Chiado, nº12. Esta sociedade tinha por principal 
objectivo promover o turismo, desenvolvendo esforços 
junto das entidades públicas e privadas com a finalidade 
de divulgar Portugal junto dos estrangeiros. Desde o início 
que se constituem várias comissões e delegações que 
promovem as belezas naturais, curiosidades artísticas, 
17 Correia dos Santos, O Turismo no Algarve. Como os estrangeiros sabem valorizar as 
suas riquezas, Casa do Algarve, Lisboa, 1931, p. 5.
18 Idem, ibidem, p. 9.
19 Licínio Cunha, Economia e Política do Turismo, Verbo, Lisboa, 2006, p. 78-81.
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históricas, arqueológicas, realizando melhoramentos 
locais, proporcionando comodidades e indicações úteis 
aos turistas20. 

Entre os sócios fundadores e dirigentes da 
sociedade encontramos personalidades dos mais 
variados quadrantes políticos. Desde monárquicos 
como o Eng. Fernando de Sousa, Emídio Navarro ou o 
conde de Penha Garcia, a republicanos como Sebastião 
de Magalhães Lima, todos unidos numa ideia de 
divulgação de Portugal como potencial destino turístico 
junto de outros países. Nesta iniciativa envolveram-se 
personalidades de grande relevo e prestígio na época, o 
que provocou o grande desenvolvimento da sociedade 
que chegou a atingir os 75000 sócios. Com grande 
dinamismo abriram-se casas de Portugal, criaram-se 
comissões de turismo em grande parte das localidades 
em Portugal, empenharam-se na realização do 1º Curso 
de Pessoal Hoteleiro, participou e organizou Congressos 
e conferências. Foi por sua iniciativa que se organizou em 
Portugal o Congresso Internacional de Turismo em 1911, 
criou postos de informação meteorológica e a criação 
da cadeira de Estudos Portugueses na Universidade de 
Rennes, em 1921. Promoveu, não podemos também 
esquecer, o 1º Congresso Regional Algarvio, em 1915, 
cujo centenário se assinala no próximo ano.

20 Ana Cardoso de Matos, Maria Ana Bernardo e Maria Luísa Santos, Idem, p. 395-396; 
Cf., também, Ana Cardoso de Matos e Maria Luísa Santos, “Os Guias de Turismo da 
cidade de Évora no contexto do turismo contemporâneo (dos finais do século XIX às 
primeiras décadas do século XX)”, A Cidade de Évora, II série, nº 5, 2001, p. 384-388 
[consultado online aqui: 
http://www.bdalentejo.net/BDAObra/obras/633/BlocosPDF/bloco01-c_389.pdf.  (01-
08-2014)].

Figura 2 Boletim da Sociedade Propaganda de Portugal
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a) Caracterização do Boletim da Sociedade de 
Propaganda de Portugal

O Boletim da Sociedade de Propaganda de Portugal 
era uma publicação com periodicidade mensal, que 
surge em Julho de 1907, começando por fazer um breve 
historial da própria sociedade, publicando o relatório 
da direcção provisória apresentado à Assembleia-Geral 
de 18 de Dezembro de 1906. Esta revista publicava-se 
sob a égide da Direcção da Comissão de Publicidade 
da sociedade, sendo director da revista Manuel 
Roldan y Pego e tendo por editor Agostinho Lourenço. 
Inicialmente, era redigido na Rua Nova do Almada, 
109, passou depois para a rua Garrett, 103, em Lisboa. 
Contendo inicialmente 26 páginas, mas a paginação foi 
sendo alterada ao longo do tempo por diversas vezes. 
Era composta e impressa na rua do Corpo Santo, 46-48, 
mas depois passou para a rua da Abegoaria, nº 27 e 28, 
na tipografia de Adolpho de Mendonça21. 

O boletim continha publicidade na página dois, 
geralmente de hotéis e artigos de casas filiadas na 
Sociedade de Propaganda de Portugal, e nas últimas 
páginas, com anúncios aos Caminhos de Ferro 
Portugueses, às Oficinas Fotográficas e à publicação 
do Manual do Viajante em Portugal, de Leonildo de 
Mendonça e Costa, entre outros anúncios.

Nesta publicação encontram-se artigos muito in-
teressantes sobre as ideias mais em voga para a divul-
gação do turismo entre os portugueses, notando-se o 
contacto com organizações internacionais e o conheci-
mento de outras realidades, sobretudo europeias.

Contando com variadíssimas colaborações, 
algumas delas não assinadas, mas onde podemos 
destacar o Dr. João Bentes Castel-Branco, de que 
falaremos mais adiante, de Leonildo de Mendonça e 
Costa, entre muitos outros.

O boletim22 publicou-se com regularidade até 
1921, suspende aí a publicação durante vários anos 
tendo reaparecido depois em 1932 de forma efémera. 
A publicação foi-se esvaziando de conteúdo ao longo do 
tempo, até porque em 1916 tinha começado a publicar-
se a Revista de Turismo, publicação especificamente 
21 Sobre esta publicação encontram-se algumas referências em Luís Paulo Martins e 
Mário G. Fernandes, “Cartografia, Progresso e Turismo: Apontamentos sobre o «Mapa 
Excursionista de Portugal», de 1907” [consultado online aqui:
http://www.cartografia.org.br/vslbch/trabalhos/73/108/Comunicacao_LM_MGF_
VSLBCH2013.pdf (02-08-2014) ]; 
22 Segundo a indicação do site da Biblioteca Nacional o que existe da publicação 
resume-se aos números publicados entre 1907 e 1913 [Nº 1 (Jul. 1907) - a. 7, nº 12 
(Dez. 1913)], porém na Biblioteca Geral da Universidade de Coimbra (BGUC) consegue-
se encontrar a publicação até 1920 e ainda um número de numa nova série que não 
deve ter tido continuidade em 1934. 

Figura 3 Leonildo de Mendonça e Costa
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dedicada ao tema e que veio a absorver muitos dos 
colaboradores da antiga publicação. Era distribuído 
gratuitamente aos sócios. 

Sobre a Revista de Turismo23 que também analisa-
mos, é possível encontrar várias referências ao Algarve 
e às iniciativas que tiveram lugar na região. Uma publi-
cação útil para se perceber os avanços, as dificuldades 
e os temas da actividade turística no País. Nela se ape-
lava frequentemente propostas de viagens pelo País e 
estrangeiro, divulgavam-se monumentos e paisagens 
naturais dignas de menção para serem visitadas.

b) Algarvios envolvidos na S.P.P.
Os algarvios envolvidos na Sociedade de Propagan-

da de Portugal eram vários. Entre eles e com funções de 
relevo destacam-se Agostinho Lúcio, médico e político 
algarvio. Nasceu em Faro em 1842, estudou na Escola 
Médico Cirúrgica de Lisboa, tendo concluído o curso 
em 1871. O trabalho que apresentou para conclusão do 
curso médico intitulava-se Ovariotomia. Sua importân-
cia cirúrgica, 1871. Foi várias vezes eleito deputado por 
círculos do Algarve durante a monarquia. Colaborou em 
várias publicações e pertenceu ao quadro médico dos 
Caminhos-de-ferro Portugueses. Elaborou um relatório 
sobre a questão do regime prisional depois de uma vi-
sita a vários países europeus para estudar o problema. 
Foi um dos homens que mais se empenhou no combate 
à crise no Algarve em 1875, organizando em Lisboa, no 
Passeio Público, em 22 de Agosto de 1875, uma festa de 
recolha de fundos para acudir aos agricultores sem tra-
balho devido à seca. Exerceu funções de médico da Pe-
nitenciária, subdelegado de saúde do município de Lis-
boa, redactor do Boletim de Saúde e Higiene Municipal. 
Participou de forma muito empenhada na criação da 
Sociedade de Geografia de Lisboa, onde participou sem-
pre com grande assiduidade. Chefe do serviço de saúde 
dos caminhos-de-ferro do Estado, Vogal do Conselho 
Superior de Agricultura. Em 1906, foi um dos primeiros 
dirigentes da Sociedade de Propaganda de Portugal, in-
tegrando a comissão de Melhoramentos Públicos24.
23 Jorge Mangorrinha, Revista de Turismo - publicação quinzenal de turismo, propagan-
da, viagens, arte e literatura: ficha histórica consultada online aqui:
http://hemerotecadigital.cm-lisboa.pt/FichasHistoricas/RevistadeTurismo.pdf (05-08-
2014)]. Além disto localizou-se também de Miguel Godinho, “O Algarve e o turismo da 
região na «Revista de Turismo»” disponível online aqui: http://museusdoalgarve.files.
wordpress.com/2013/01/o-algarve-e-o-turismo-da-regic3a3o-na-revista-de-turismo_
miguel-godinho-cmvrsa.pdf (5-08-2014).Este último trabalho já revisto e aumentado 
pode ser consultado na presente edição deste revista.
24 “Relatório da Direcção Provisória apresentado à assembleia-geral de 18 de 
Dezembro de 1906”, Boletim da Sociedade de Propaganda de Portugal, Lisboa, nº 1, 
Julho de 1907, p. 11.

Figura 4 Dr. Agostinho Lucio da Silva
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Participou no 2.º Congresso Internacional de Higiene 
Escolar, realizado em 1908. Com a mudança de regime, em 
1910 afastou-se da vida política e profissionalmente sentiu 
alguns dissabores, pois em 26 de Janeiro de 1911, durante 
o ministério de José Relvas, foi demitido das funções de 
médico da Inspecção-geral dos Impostos. Deixou escritos 
vários textos onde se destacam Introdução ao estudo da 
chymica elementar segundo as teorias modernas, Lisboa, 
1868; Relatório das Epidemias de Tifo no Cadaval, 1873; 
A Tuberculose na Penitenciária de Lisboa, 1888; Estradas, 
Lisboa, 1915 [Tese apresentada ao Congresso Regional 
Algarvio]. Colaborou no Jornal da Sociedade de Ciências 
Médicas, no Correio Médico, no Diário de Notícias, entre 
outros órgãos da imprensa. Foi um dos responsáveis pela 
organização do Congresso Regional Algarvio, realizado em 
Portimão em 1915. Faleceu em Lisboa, em Abril de 192625.

Jaime de Pádua Franco era natural de Portimão, 
onde nasceu em 9 de Maio de 1968, filho de Francisco 
Augusto de Pádua Franco e de Maria da Conceição 
Franco. Foi batizado na Igreja de Nossa Senhora da 
Conceição em dois de Julho desse ano, com o nome 
completo de Francisco Jaime Lindsay de Pádua Franco, 
embora tenha ficado conhecido com o nome de Jaime 
de Pádua Franco. O pai era aspirante da alfândega de 
Olhão, mas colocado na delegação de Portimão, era 
natural de Lagoa e a mãe era natural de Portimão. Os 
avós paternos chamavam-se Francisco António das 
Chagas Franco e Carolina de Pádua Franco. Os avós 
maternos chamavam-se João André da Conceição 
Franco e Maria da Conceição Lindsay Franco. Foram 
seus padrinhos de batismo António Maria de Pádua, 
viúvo, oficial da alfândega de Olhão e madrinha D. 
Augusta Ballesteros de Pádua.

Foi um dos fundadores da Sociedade de Propaganda 
de Portugal, embora não tenha integrado a direcção 
provisória da associação, criador e inspector de diversas 
organizações daquela instituição em Paris e noutras cidades 
europeias, que durante muitos anos desempenharam as 
funções que hoje competem às Casas de Portugal.

Foi organizador das primeiras conferências de 
propaganda turística de Portugal em Paris, Londres, 
Rennes, Bordéus e Ruão, dos primeiros concertos de 
música portuguesa em Paris, Havre e Londres, e da 

25 Filipa Ribeiro da Silva e Paula Cristina Costa, “Silva, Agostinho Lúcio e”, Dicionário 
Biográfico Parlamentar 1834-1910, vol. III (N-Z), Coord. Maria Filomena Mónica, 
Col. Parlamento, Imprensa de Ciências Sociais/Assembleia da República, Lisboa, 
2006, p. 643-645. Sobre Agostinho Lúcio e Silva, ver ainda Luís Vidigal, “Mil Cidadãos 
Meridionais”, Anais do Município de Faro, nº XVIII, Faro, 1988, p. 115.

Figura 5 Jaime de Pádua Franco
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representação do nosso país em feiras internacionais, 
como a de Bordéus e Saarbrucken. Em 1921, sendo 
director da Sociedade de Propaganda de Portugal e seu 
representante em Paris, conseguiu, depois de várias 
negociações, a criação da cadeira de Português na 
Universidade de Rennes, que foi entregue a seu primo 
sr. Chagas Franco. Em 1923, graças aos seus esforços, 
foi dada à língua portuguesa um estatuto semelhante 
ao do inglês, do alemão e do espanhol, nos cursos 
secundários de França.

Representou Portugal em vários congressos 
dos «Tourings» (Aliança Internacional de Turismo). 
Colaborou em muitas publicações de turismo e em 
diversos jornais.

O velório de Jaime de Pádua Franco teve lugar 
na Igreja da Praia da Rocha, seguindo depois para a 
Igreja matriz de Portimão, onde foi rezada missa de 
corpo presente. A urna foi coberta com a bandeira da 
Sociedade de Propaganda de Portugal e o corpo vestido 
com a casaca e com as condecorações de Isabel, a 
Católica, Senhora da Conceição de Vila Viçosa e colar da 
Sociedade de Geografia.

Faleceu com 69 anos, em 20 de Abril de 1938.
A urna ficou depositada no cemitério de Portimão, 

no jazigo do visconde de Bívar26.

Manuel Roldan y Pego nasceu em Vila Real de 
Santo António em 3 de Dezembro de 1863. Frequenta o 
curso de engenharia, inicialmente na Escola Politécnica 
de Lisboa e depois na Academia de Minas de Freiberg, 
na Alemanha, onde concluiu o seu curso. 

Marcou presença em vários Congressos 
Internacionais de Estradas, nomeadamente no segundo, 
em Bruxelas (1910) e no terceiro, em Londres (1913). Na 
sequência destas participações elaborou uma exposição 
ao Ministério do Fomento, nesse período, enquanto 
representante do Conselho de Turismo, manifestou suas 
preocupações relativamente ao estado das estradas 
portuguesas e o seu papel no desenvolvimento da 
economia portuguesa. 

O discurso relativamente à viação ordinária 
começa a mudar na I República, com o “problema das 
estradas” a ser equacionado de forma mais frequente 
pelos interesses ligados às vias rodoviárias, entre 

26 “Necrologia - Jaime de Pádua Franco”, O Algarve, Faro, 24-04-1938, Ano 31, nº 1569, 
p. 3, col. 3 a 5.

Figura 6 Manuel Roldan y Pego
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outros, o Automóvel Clube de Portugal e as empresas 
fornecedoras de gasolina. Em 1914, por exemplo, o 
relatório da Repartição do Turismo do Ministério do 
Fomento dava conta do mau estado das estradas, 
referindo a exposição feita pelo engenheiro de minas 
Manuel Roldan y Pego, na qualidade de representante 
do Conselho de Turismo, ao ministro do Fomento, 
na qual afirmava: “A estrada deteriorada é de grande 
prejuízo à vida portuguesa em todos os seus ramos 
já que profundamente afecta a economia do país, 
porquanto a estrada não é só útil pelo automobilismo às 
classes privilegiadas, mas essencialmente democrática 
e necessária à vida rural e ao comércio”.

Foi membro do Corpo de Engenharia Civil da 
Secção de Minas e foi director da Direcção Geral de 
Minas e Serviços Geológicos desde 1918 até à sua 
reforma em 1933. Foi também membro de vários 
Conselhos Superiores como os de Turismo, o de 
Caminhos-de-Ferro, de Indústria e de Electricidade. 
Presidiu à Sociedade Propaganda de Portugal por várias 
vezes. Realizou diversas conferências ligadas à questão 
do turismo, mas não chegaram a ser publicadas.

Em 1933 era presidente do Conselho Fiscal da 
Sociedade de Propaganda de Portugal.

Faleceu em Vila Real de Santo António a 12 de Abril 
de 1935.

Publicou entre outras coisas ligadas à sua formação 
de engenheiro de minas: “Jazigos de Minérios”, Notas 
Sobre Portugal, Vol. I, Imprensa Nacional, 1908; “Efeitos 
dos Tremores de Terra nas Minas de Aljustrel e S. 
Domingos”, Revista de Obras Públicas e Minas, Ano XI, 
1909, nº XL, p. 241; “O ouro e a prata do Sado”, Revista de 
Obras Públicas e Minas, Tomo XL, Outubro a Dezembro 
de 1909, n.os 478 a 480; Riquezas de Portugal. O ouro 
e a prata do Sado, Lisboa, Imprensa Nacional, 1910; 
“Footways of small setts. The paving of public places 
and sidewalks in Lisbon”, [Comunicação], II Congresso 
Internacional de Estradas (Highway Engeneering), 1910 
[em co-autoria com o eng. José de Mello e Mattos], 
Bruxelas, 1910; “Dos carvões portugueses”, Revista de 
Obras Públicas e Minas, n.º 632, Maio de 1925, pp. 
15-19; “Aproveitamento de energia” [Comunicação]  
Porto Medico, Porto, 1926. - 4 p. (3.º Congresso de 
Electricidade em Coimbra); “Exposição internacional: 
Panamá Pacífico em S. Francisco da Califórnia: sessão 
portuguesa”, Boletim da Sociedade de Geografia de 
Lisboa, Série 49, nº 1-2 (1931), p. 34-38.

Figura 7 José Lorjó Tavares
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Também José Bernardo Camilo Lorjó Tavares27 
fazia parte da Comissão de Recepção da Sociedade 
de Propaganda de Portugal aquando da sua criação. 
Era natural de Faro, onde nasceu em 21 de Dezembro 
de 1857 e veio a falecer em Colares, em 1939. Autor 
teatral, jornalista e escritor, colaborou com inúmeras 
publicações periódicas com destaque para Brasil-
Portugal, Perfis Contemporâneos, Ilustração Portuguesa, 
Correio da Noite, Correio Português, Ocidente, Comércio 
Português, Diário da Manhã, entre muitos outros.

Apaixonado pelas viagens relatava os seus 
percursos pelo mundo fora.

Publicou: A Moira de Silves, 1891 (ópera-cómica), 
com três actos e quatro quadros foi representada pela 
primeira vez no teatro da Trindade a 5 de Janeiro de 
1891; O Segredo da Confissão, 1892 (drama), peça com 
quatro actos, foi representada no teatro de D. Maria 
II a 29 de Outubro de 1892; O Suicida, 1894 (drama); 
Ingleses …, 1915 (comédia); Divórcios, 1933 (comédia); 
Nonda, inédita (comédia trágica); 1808, inédita (drama 
histórico); Alma Portuguesa, inédito.

c) A propaganda do turismo no Algarve pelo 
Boletim da Sociedade de Propaganda de Portugal

As grandes preocupações e estratégias para 
o turismo no início do século XX passavam pelo 
aproveitamento do clima, das praias, termas e 
paisagens. Afirmava João Bentes Castel-Branco no 
Boletim da Sociedade de Propaganda de Portugal num 
artigo intitulado “Termas e Praias”: É necessário pensar 
nos modos de criar atractivos, recursos e comodidades 
para reter e fixar entre nós os elementos estrangeiros 
que nos procuram.

Temos a nosso favor, além da privilegiada posição 
geográfica, a amenidade, salubridade e doçura do 
nosso clima, que se presta admiravelmente para o 
tratamento dos indivíduos que chegam extenuados, 
que pela violência luta e desregramento da existência 
civilizada, quer pelos ardores dos climas tropicais, quer 
pelos rigores dos climas frígidos28. 

Neste extenso artigo, Bentes Castel-Branco 
colocava algumas prioridades para o turismo em 
Portugal sobretudo na questão das praias e termas:

27 Sobre Lorjó Tavares e o Brasil consultar o artigo de Fernanda Suely Muller, “Lorjó 
Tavares, esse ilustre desconhecido de «Brasil-Portugal». 1899-1914”, Todas as Letras, 
vol. XIII, nº 2, 2011, p. 44-54 [consultado aqui: http://editorarevistas.mackenzie.br/
index.php/tl/article/viewFile/4006/3197 (08-08-2014)].
28 João Bentes Castel – Branco, “Termas e Praias”, Boletim da Sociedade de Propaganda 
de Portugal, Lisboa, Nº2, Agosto de 1907, p. 8-10.
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a) estudar e distinguir as melhores estâncias para 
as conseguir fazer concorrer com as melhores da Europa 
no tempo;

b) coordenar esforços para não desenvolver 
concorrência desordenada;

c) elaborar regulamentos sanitários para as praias, 
termas e estações sanitárias para garantir as melhores 
condições higiénicas;

d) promover a educação de pessoal adequado para 
hotéis, casas de saúde e estabelecimentos termais;

e) promover a criação de hotéis, casas de saúde, 
balneários e outros congéneres adequados ao 
tratamento de doenças crónicas;

f) abrir vias de comunicação que ajudem a dar fácil 
acesso às estações climatéricas que forem escolhidas.

Na sequência da publicação deste artigo, e porque 
ele foi analisado em detalhe, os membros directivos da 
Sociedade de Propaganda de Portugal decidiram criar 
uma comissão de vários elementos de competência para 
elaborar o programa de um congresso que estude tão 
complexo assunto, que se relaciona e prende com várias 
empresas de capital interesse e importância para a 
representação digna do País29 e criar uma secção nesta 
sociedade com vista a promover a realização prática 
da exploração climatérica em Portugal. Brevemente 
publicará as importantes resoluções tomadas já nas 
primeiras reuniões e que coligidas num bem elaborado 
e sucinto relatório, presente à Direcção, são um trabalho 
de grandíssimo alcance na solução de vários problemas 
sociais30. Pode perceber-se, já nesta fase, uma 
estruturação do pensamento do médico e director das 
termas de Monchique31 e um dos primeiros algarvios 
29 “Notas Várias: Termas e Praias”, Boletim da Sociedade de Propaganda de Portugal, 
Lisboa, Nº3, Setembro de 1907, p. 15.
30 “Notas Várias: Termas e Praias”, Boletim da Sociedade de Propaganda de Portugal, 
Lisboa, Nº4, Outubro de 1907, p. 30.
31 Sobre João Bentes Castel-Branco deve consultar-se a nota biográfica mais centrada 
na figura do médico esboçada por Ana Lourenço Pinto, “Caldas de Monchique: 
Das Águas Sagradas ao lugar de bem-estar. Um esboço da instituição através das 
personalidades históricas”, Promontória Monográfica. História do Algarve. Contributo 
para a História da Saúde no Algarve, nº1, Centro de Estudos de Património e História 
do Algarve/Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade do Algarve, 
Faro, 2013, p. 55-58. Cf., também, João Nuno Aurélio Marcos, Os Viscondes de 
Lagoa, Arandis Editora, Albufeira, 2013, p. 218-220. Permita-se-nos acrescentar mais 
alguns elementos sobre a vida pública e política deste polémico médico algarvio: Na 
vida política João Bentes Castel Branco começou por se afirmar como republicano, 
envolvendo-se na propaganda levada a cabo no Algarve no início dos anos 80 do 
século XIX, participando em comícios e reuniões políticas. Foi da sua autoria o projecto 
de “Organização do Partido Republicano no Algarve” que publicou no jornal O Século 
de 25 a 28 de Novembro de 1884. Foi ainda redactor-principal do semanário Província 
do Algarve juntamente com Roque Féria, que funcionou como órgão oficial do Partido 
Republicano na região, mas este periódico rapidamente desapareceu. Participa em 
Fevereiro de 1888 no primeiro Congresso Agrícola, tendo apresentado uma proposta 
de criação de uma nova secção no congresso, a sétima, para estudar a crise das frutas 

Figura 8 João Bentes Castel-Branco
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a demonstrar publicamente interesse e conhecimento 
sobre a questão turística.

Através do Boletim da Sociedade de Propaganda 
de Portugal é possível encontrar, sobretudo nos textos 
deixados pelo médico algarvio, alguma expectativa 
no aumento de turistas na região, sobretudo com a 
abertura do canal do Panamá32. Na referida publicação, 
encontram-se textos sobre as várias estâncias termais 
e suas potencialidades, bem como as praias em 
destaque e recomendadas aos viajantes como Póvoa 
do Varzim, Foz, Leça e Matosinhos, Espinho e Granja 
e Figueira da Foz que era a praia mais frequentada do 
País nas primeiras décadas do século XX32. Depois faz 
um percurso pelas praias de Cascais, Praia da Rocha, 
Luz de Lagos e pelas termas de Vidago, Gerês, Vizela 
e Caldas da Rainha33. Afirmava-se na época sobre a 
Praia da Rocha: é a mais pitoresca praia do País pelas 
penedias cheias de anfrutuosidades [sic] e galerias que 
a guarnecem: é muito extensa e bem areada. Fica perto 
da barra de Portimão, onde tocam vapores espanhóis, 
portugueses, alemães e ingleses que a ligam por mar ao 
Norte da Europa e partes do Mediterrâneo.

Por terra a Rocha dista 2 quilómetros de Portimão; 
numerosos veículos percorrem de Verão esta distância 
transportando passageiros, etc.

Portimão é estação de caminhos-de-ferro do sul e 
dista de Lisboa 328 km: Hotel Sansão.
verdes e secas – laranja, figo, ameixa, uvas, tomates e cortiça. Foi nomeado, em 
Fevereiro de 1890, guarda-mor da saúde de Lisboa. Realizou, em Abril de 1890, uma 
conferência no Centro Ultramarino, em Lisboa, sobre a colonização africana. Em Maio 
de 1890 entra como sócio da Sociedade de Geografia, proposto por Ângelo Sarrea 
de Sousa Prado. Curiosamente foi ele, três anos mais tarde, que propôs a entrada na 
referida sociedade de outro ilustre algarvio, Tomás Cabreira. Em 1894, era presidente 
da secção de emigração da mesma sociedade. Mais tarde, encontramo-lo já no 
campo monárquico, colaborando com o jornal Portugal defendendo posições políticas 
completamente opostas, porque exercia funções de destaque na Liga Monárquica, e 
sendo por isso fortemente criticado pelos seus antigos correligionários.
Em 1908 participou mesmo no congresso do Partido Nacionalista, em Viseu, onde 
apresentou uma tese sobre “Vida e Modo de Ser do Partido Nacionalista”. Foi 
secretário do Centro Nacionalista Distrital de Lisboa. Foi também apresentado como 
candidato a deputado pelo círculo eleitoral de Bragança nas eleições de Abril de 1908. 
Participou no Congresso do Partido Nacionalista, realizado no Porto, entre 14 e 16 de 
Novembro de 1909, onde apresentou uma tese sobre higiene e saúde pública. Mais 
apresentou também uma tese no I Congresso da União Nacional, em 1933, sobre 
questões de higiene e saúde pública, mas que não foi publicada. Foi o representante 
de Portugal em vários congressos internacionais e tentou ainda criar um Instituto de 
Bio-Cultura, em Lisboa, que dirigiu acompanhado de alguns seguidores.
Desiludido e parcialmente desacreditado retirou-se da clínica, vivendo dos 
rendimentos e assumindo sempre um papel de excentricidade ao assumir-se como o 
mais velho vegetariano português.
Faleceu em S. Pedro do Estoril, em 15 de Julho de 1940, com 89 anos de idade.
32 Anónimo, [João Bentes Castel-Branco???], “Praias e Termas de Portugal”, Boletim 
da Sociedade de Propaganda de Portugal, Lisboa, Agosto de 1908, nº 14, p. 64-68.
33 Anónimo, [João Bentes Castel-Branco???], “Praias e Termas de Portugal”, Boletim 
da Sociedade de Propaganda de Portugal, Lisboa, Setembro de 1908, nº 15, p. 70-72.
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Na Rocha há casino, casas particulares para 
hóspedes, chalets mobilados e Hotel Viola.

Na descrição que é feita da praia note-se o cuidado 
em destacar a facilidade de deslocação através de 
barco, com os múltiplos contactos comerciais que 
existiam através da barra em Portimão34. Por outro 
lado, salientando a presença do comboio como meio 
de deslocação a utilizar, bem como a existência de 
alojamentos, como o hotel e as casas particulares que 
eram utilizadas já para actividades de veraneio.

Por seu lado, a praia da Luz de Lagos era descrita 
da seguinte forma:

Fronteira à praia da Rocha fica a baía de Lagos, 
muito ampla, tornada conhecida pela escolha que 
os ingleses fizeram dela para as manobras das suas 
esquadras, como ponto estratégico militar e comercial, 
pela sua posição à entrada do Mediterrâneo e do 
Atlântico, justamente colocada na estrada de maior 
navegação do mundo sobretudo depois da abertura do 
Canal do Panamá.

Já hoje rasam a Baía de Lagos mais de 12000 
embarcações por ano, que poderiam comunicar com a 
cidade sem se desviar sensivelmente do seu rumo, isto 
é, quase sem perda de tempo, poderiam receber em 
primeira ou última mão passageiros, correspondência, 
comestíveis e carvão quando navegam do mediterrâneo 
para a América ou reciprocamente.

O mar da costa Sul de Portugal é muito manso, 
excepto em dias de vento sudoeste que de resto é pouco 
frequente.

O clima é tão doce e seco que rivaliza com o das 
melhores estações de inverno.

Nos meses mais frios a temperatura raro desce 
abaixo do 8º apenas durante duas ou três horas na 
madrugada, todo o resto do dia a temperatura mantém-
se acima de 12º35.

Notam-se aqui os eixos fundamentais da 
propaganda da região e do país: o clima ameno e a 
nossa posição geográfica, mas lançava também o alerta 
para a necessidade de resolver problemas como os 
alojamentos, as vias de comunicação e os recursos para 
manter os estrangeiros no País durante mais tempo, 
como a criação de atractivos.

Ao longo de vários números da revista abordou-
se por diversas vezes a importância do aproveitamento 

34 Ana Prata, “Portimão, une ville portuaire : la dynamique d’une industrie de la mer. 
Étude d’un hinterland portuaire”, Cahiers de la Méditerranée, nº 80,  2010, 139-155.

35 Anónimo, [João Bentes Castel-Branco???], “Praias e Termas de Portugal”, idem.
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do clima do País e da região. Concomitantemente, 
apresentavam-se já as praias como um elemento 
essencial que era necessário explorar e aproveitar36.

Segundo o referido boletim, João Bentes Castel-
Branco apresentou em 12 de Janeiro de 1910, na 
sessão da direcção da Sociedade de Propaganda de 
Portugal, um extenso relatório sobre este assunto. Este 
relatório estava dividido nos seguintes capítulos: estado 
do assunto; oferta de lucros; condições climatéricas; 
posição geográfica; lugares pitorescos; monumentos; 
distracções e espectáculos; jogo de azar; comodidades; 
facilidades de acesso; resumo; condições de viabilidade 
do empreendimento; receitas; despesas; II Parte: 
estudo da execução37. A análise deste documento 
mostra a preocupação com a criação de condições para 
acolher e manter por algum tempo os visitantes, tendo 
em vista a obtenção de lucros e alargando as ofertas de 
distracções como o jogo, espectáculos e diversões, que 
permitiriam atrair mais gente, possibilitando também 
aumentar as receitas proporcionadas pela denominada 
indústria do estrangeiro.

O boletim fazia regularmente referência às 
publicações que iam sendo editadas e, em 1912, surge 
a referência a um álbum de fotografias da Praia da 
Rocha, da autoria de Francisco de Bívar Weinholtz, para 
divulgação no estrangeiro38, contribuindo assim para 
mostrar as belezas naturais da região. Uma espécie de 
folheto de propaganda da Praia da Rocha. 

Reivindicavam-se também melhores estruturas 
para a região, em especial ao nível do alojamento. Para 
isso, a Sociedade de Propaganda de Portugal, pressio-
nou junto do poder político, para que se realizasse uma 
reunião entre elementos de destaque da sociedade al-
garvia em Lisboa e do Governo, como José Estêvão de 
Vasconcelos, também ele algarvio, para se analisar a ne-
cessidade de construir um hotel de luxo na região39, ten-
do sido discutidas diferentes localizações e propostas. 

36 Pedro Alexandre Guerreiro Martins, Contributos para uma História do Ir à Praia em 
Portugal [Dissertação de Mestrado], FCSH-UNL, 2011 [consultado online http://run.
unl.pt/handle/10362/7093 (09-08-2014)].
37 “Indústria do Estrangeiro – João Bentes Castel-Branco”, Boletim da Sociedade de 
Propaganda de Portugal, Lisboa, Janeiro de 1910, nº 1, Ano IV, p. 1-7.
38 “Praia da Rocha”, Boletim da Sociedade de Propaganda de Portugal, Lisboa, Março 
de 1912, nº 3, Ano VI, p. 21. No entanto não conseguimos localizar esta obra em 
nenhuma das principais bibliotecas consultando os catálogos disponíveis online, mas 
a obra existe.
39 Nessa reunião, realizada a 5 de Junho de 1912, estiveram presentes além de Estêvão 
de Vasconcelos, Manuel Roldan, Alberto da Silveira, Gonçalo Reparaz, Coelho de 
Carvalho, Vasconcelos Correia, Jaime de Pádua Franco e António Caetano Celorico Gil. 
Cf. “Pró-turismo: melhoramentos do Algarve”, Boletim da Sociedade de Propaganda 
de Portugal, Lisboa, Junho de 1912, nº 6, Ano VI, p. 54-55.
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Publica-se depois um extenso artigo de divulgação 
de alguns aspectos do Algarve, sobretudo a paisagem, 
alguns monumentos, alguns marcos históricos, eviden-
ciando algumas localidades como Faro, Tavira, Lagos, 
Silves, Portimão e Vila Real de Santo António. Como se 
pode observar são essencialmente os concelhos do li-
toral, mesmo assim deixando de fora Albufeira, Vila do 
Bispo, Aljezur, Loulé, Olhão, Castro Marim, Alcoutim, La-
goa e Monchique40. Analisando o texto verifica-se que 
as recomendações passavam por alguns monumentos, 
como igrejas, castelos, fortalezas, os acontecimentos 
históricos mais marcantes dessas localidades, os mer-
cados e as marcas do território. No entanto, neste texto 
não se dá o habitual destaque às termas, ao clima ou às 
praias, mas a obra é acompanhada de inúmeras fotogra-
fias que ilustram a paisagem das localidades algarvias. 
Assim, mesmo que omitindo alguns concelhos no texto, 
as ilustrações servem para preencher de certa forma as 
lacunas, de propósito ou não. Deve, no entanto, referir-
-se que o tratamento das imagens no texto é bastante 
cuidado, escolhendo imagens panorâmicas, mas muitas 
vezes desencontradas daquilo que era abordado na des-
crição feita. Porém, esta situação também podia resultar 
de opções gráficas ou limitações por parte da tipografia.

Uma das preocupações da Sociedade de Propa-
ganda de Portugal quanto à indústria do estrangeiro 
no Algarve relaciona-se com as recomendações feitas a 
alguns municípios. Assim, em Outubro de 1912 publi-
cava-se um conjunto de recomendações feitas por esta 
sociedade à Câmara Municipal de Vila Real de Santo An-
tónio, que passavam pela limpeza das zonas próximas 
da ponte e cais de embarque, retirando da praia alguns 
barracões de madeira e depósitos de carvão, “porque 
causavam um feio aspecto e lhe tiram o convite de hos-
pitalidade”. Porque, reforçava-se, o nosso País “deve 
dar-se a conhecer pelas suas magníficas paisagens, 
pelos ridentes sítios, pela doçura do clima, pelas suas 
limpas, seguras e extensas praias, enfim pelos inúmeros 
encantos que reúne”41. Apelava também à colocação de 
plantas e relva em dois talhões da Avenida da República 
e pelo cuidado na divulgação da praia de Monte Gordo 
na vizinha Andaluzia, para cativar cada vez mais vera-

40 “Portugal Pitoresco: o Algarve”, Boletim da Sociedade de Propaganda de Portugal, 
Lisboa, Novembro/Dezembro de 1912, nº 11, Ano VI, p. 101-105. Por seu lado, São 
Brás de Alportel era ainda neste período uma freguesia do concelho de Faro. As onze 
imagens que acompanham este texto dizem respeito a Faro, Lagos, duas imagens da 
Praia de Rocha, uma vista de Tavira, Olhão, duas imagens de Monchique, Portimão e 
Vila Real de Santo António.
41 “A “Propaganda” no Algarve”, Boletim da Sociedade de Propaganda de Portugal, 
Lisboa, Outubro de 1912, Nº 10, Ano VI, p. 99.
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neantes e visitantes mesmo em épocas fora do período 
balnear, mas tornava-se necessário apresentar melho-
res instalações e maior facilidade na aquisição de géne-
ros alimentares.

Em meados do ano seguinte, surge também uma 
recomendação divulgada no boletim, devidamente 
fundamentada da Sociedade de Propaganda de Portugal 
para se proceder à reflorestação da serra algarvia42 para 
reforçar a imagem e a beleza natural da região.

Promove e transcreve a conferência feita por Cân-
dido Marrecas sobre “A Praia da Rocha. Seu presente e 
seu futuro”, nas instalações da SPP em 20 de Março de 
191543. Nesta conferência, Cândido Marrecas começa 
por salientar o papel da Sociedade de Propaganda de 
Portugal, fazendo a propaganda do País a nível externo, 
destacando as belezas naturais, o clima, recomendando 
melhores estradas. Analisa ainda o horário dos comboios 
e chama a atenção para a necessidade de modernização 
dos serviços de transportes. Mas sistematicamente con-
frontava-se com obstáculos como a inércia dos serviços 
públicos, a dificuldade dos meios para fazer a propaganda 
no estrangeiro. Avançou depois para uma bela e sugesti-
va descrição da Praia da Rocha e da região circundante. 
Refere-se ao plano de urbanização da região da praia 
feito pelo arquitecto Rosendo Carvalheira (1864-1919). 
Analisou depois o clima da praia e refere-se à beleza das 
amendoeiras em flor, que se viriam a tornar outro dos ex-
-libris da região. A descrição prossegue com o folclore e a 
etnografia da região. Em seguida dedica alguma atenção 
às actividades económicas como os trabalhos em palma 
(empreita), a pesca com os marítimos de Olhão, as rendas 
em Monchique e Lagos, a olaria, alertando para a neces-
sidade de se criar um museu regional com a representa-
ção de todas estas actividades que existiam na província 
de modo a que os estrangeiros o pudessem visitar44. 

3 – A CRIAÇÃO DA REPARTIÇÃO DE TURISMO (1911)

a) O papel de José de Ataíde
José de Ataíde Ramos de Oliveira (1882-1942). Um 

dos «pais» do Turismo institucional português. Natural 

42 “Arborização do Algarve”, Boletim da Sociedade de Propaganda de Portugal, Lisboa, 
Maio e Junho de 1913, Nº 5 e 6, Ano VII, p. 60.
43 “A Praia da Rocha. Seu presente e seu futuro”, Boletim da Sociedade de Propaganda 
de Portugal, Lisboa, Julho/Agosto de 1915, nº 4, Ano 9, p. 55-58. Esta conferência 
continua a ser transcrita no referido boletim, Agosto/Setembro de 1915, nº 5, Ano 
9, p. 71-79.
44 José Carlos Vilhena Mesquita, “A Emergência do Turismo no Algarve”, Ualgzine, nº 
4, Dezembro 2010, Universidade do Algarve, Faro, p.25-28. [Consultado online aqui: 
http://issuu.com/ualg/docs/web_ualgzine_4/1?e=5008404/6584045 (15-08-2014)]
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de Lisboa, nasceu em 1882, advogado e publicista 
chefiou a Repartição de Turismo entre 1911, data da sua 
criação, até 1942.

Formou-se em Direito na Universidade de Coimbra, 
em 1906, tendo exercido durante algum tempo a 
advocacia.

Logo após a implantação da República, foi 
escolhido por Brito Camacho para a chefia da Repartição 
de Turismo, em 12 de Agosto de 191145, cargo que 
desempenha até transitar para chefe de serviços 
do Secretariado de Propaganda Nacional e onde se 
conservou até à sua morte.

Publicou diversos folhetos de propaganda turística 
e relatórios, colaborou em diferentes jornais e revistas 
e realizou várias conferências, tendo tomado parte 
em Congressos da especialidade, nomeadamente 
no Congresso Internacional Hoteleiro, realizado em 
Lisboa em 1917, e no I Congresso Nacional de Turismo, 
realizado em Lisboa em 1936. Em 1929, através 
do decreto nº16:999, de 21 de Junho de 1929, o 
Governo da Ditadura Militar criou o Conselho Nacional 
do Turismo para coordenar o Turismo oficial. Esta 
iniciativa legislativa servia para tentar captar viajantes 
sul-americanos que se deslocariam a Espanha para 
visitar as exposições em Barcelona e Sevilha. Este 
funcionário superior do Estado publicou entre outras 
coisas: Serviços da Repartição de Turismo. Ministério do 
Fomento. Relatório. Setembro de 1911 a Junho de 1912, 
Typ. Bayard, Lisboa, 1912, 152 p.; Serviços da Repartição 
de Turismo. Ministério do Fomento. Relatório. Julho de 
1914-Junho de 1915, Imprensa Nacional, Lisboa, 1916, 
172 p.; Serviços da Repartição de Turismo. Ministério 
do Fomento. Relatório. Julho de 1915-Junho de 1916, 
Imprensa Nacional, Lisboa, 1916, 162 p.; “Algumas 
Notas sobre o Turismo em Portugal”, Turismo. Separata 
do Anuário Comercial de Portugal, Dir. Luís Reis Santos, 
Empresa do Anuário Comercial de Portugal, Lisboa, 
1932, p. 305-315; “Algumas Notas sobre o Turismo em 
Portugal”, Turismo. Anuário 1933-1934. 1935-36, Dir. 
Luís Reis Santos, Oficina Gráfica Limitada, Lisboa, 1934, p. 
III-X; Noções de Hotelaria. Hoteleiros e Restaurantistas. 
Pessoal de Hotéis e Restaurantes. Os Hóspedes, Lisboa, 
Anuário-Oficinas Gráficas, 1939, p. 134.

45 O decreto que criou a Repartição do Turismo foi de 16 de Maio de 1911 e a 
constituição da nova repartição do Ministério do Fomento foi publicada em Diário do 
Governo, nº 188, 14-08-1911, p. 3435.
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4 – A ESTRUTURAÇÃO DA S. P. P. NO ALGARVE

a) As delegações
Uma das preocupações desde cedo demonstrada 

pela Sociedade de Propaganda de Portugal era levar à 
criação de delegações por todo o País, procurando criar 
uma rede de ligações com os municípios portugueses. 
Assim, no Algarve organizam-se várias delegações. 
Foram constituídas as delegações da Sociedade de 
Propaganda de Portugal, em Portimão, em Novembro 
de 1912 e a sede nesta localidade situava-se na sede 
do Grémio Familiar, em Portimão e as reuniões dos 
corpos gerentes realizar-se-iam no edifício dos Paços 
do Concelho46. A delegação de Portimão conseguiu em 
1914 estabelecer um acordo com António do Carmo 
Provisório para obter descontos para os sócios que 
frequentassem as sessões de cinema que estavam 
muito em voga na época47. Em 26 de Outubro de 1913, 
na sala da Câmara Municipal de Silves, procedeu-
se à inauguração e instalação da referida sociedade 
naquela cidade algarvia. Também na capital algarvia foi 
criada uma delegação da Sociedade de Propaganda de 
Portugal, inaugurada no dia 8 de Novembro de 191348. 
Organiza-se depois uma delegação em Monchique, a 19 
de Abril de 1914 e em Lagoa, a 5 de Novembro de 1914.

Mesmo durante a Grande Guerra, a Sociedade de 
Propaganda de Portugal continuou a envidar esforços 
para se constituírem novas delegações na província. Foi 
então enviado um ofício, em 20 de Setembro de 1915, 
dirigido a Francisco Mendes Sanches, para se constituir 
uma delegação em Vila Real de Santo António49. 

A delegação de Albufeira foi constituída em 23 
de Agosto de 191750. A reorganização da delegação 
46 “Associações: De Propaganda”, Republica, Lisboa, 09-11-1912, Ano II, nº 656, p. 2, 
col. 5. A direcção da delegação em Portimão era constituída por António Teixeira Biker, 
presidente; Francisco de Bívar Weinholtz e Pedroso de Lima, secretário; Francisco 
Mendes, tesoureiro.
47 “Propaganda de Portugal em Portimão”, Alma Algarvia, Silves/Portimão, 18-04-
1914, Ano IV, nº 155 (2ª série), p. 2, col. 4.
48 “Delegação em Silves e de Faro”, Boletim da Sociedade de Propaganda de Portugal, 
Lisboa, nº 9 a 11, Ano VII, Setembro a Novembro de 1913, p. 85-86. Por seu lado, a 
direcção da delegação de Silves ficou constituída da seguinte forma: Dr. João Rosado 
Garcia; Dr. Francisco Vieira, Henrique Martins, Dr. Victorino Mealha, Jorge Carlos 
Freire, José António Duarte e Pedro Paulo Mascarenhas Júdice. Na cidade de Faro a 
direcção foi formada da seguinte forma: Constantino Canavarro, Artur Aguedo, Justino 
Bívar, Álvaro Júdice, Pedro Monteiro de Barros, Alexandre Ortigão de Carvalho e Dr. 
João Pedro de Sousa.
49 “Relatório dos trabalhos efectuados da comissão das delegações da Sociedade de 
Propaganda de Portugal”, Boletim da Sociedade de Propaganda de Portugal, Lisboa, 
Novembro/Dezembro de 1916, Ano Ano 10, nº 6, p. 105.
50 “Notícias Várias”, O Algarve, Faro, 02-09-1917, Ano 10, nº 493, p. 3, col. 1. Os 
elementos desta delegação eram: Dr. José Frederico Cortes Menezes, José Crisóstomo 
Pereira Paiva Júnior, Francisco Alexandre da Piedade, Ventura de Sousa Mateus e 
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de Portimão acontece em 1920, muito por força do 
falecimento de António Teixeira Bicker51. A delegação de 
Faro foi reorganizada também em 192052.

Estas delegações da sociedade acabaram por se 
instalar em algumas localidades da região algarvia, 
sobretudo as de maior pendor turístico, e dependiam 
muito da iniciativa, vontade e disponibilidade dos 
elementos que a compunham. No entanto, as suas 
iniciativas eram muito localizadas, sobretudo feitas de 
recomendações às entidades públicas e pouco mais.

Aquilo que podemos deduzir da actividade das 
delegações é que ela era muito limitada. Algumas 
delegações reuniam com regularidade e preparavam o 
trabalho. Outras realizavam reuniões pontuais, onde se 
discutia o que fazer, que prioridades deveriam avançar 
e que condições deveriam ter as áreas a visitar pelos 
turistas53.

b) Os postos meteorológicos
Os postos meteorológicos foram criados 

inicialmente na Praia da Rocha, em 1912, por iniciativa 
de Jaime de Pádua Franco54. Este posto foi depois 
renovado em 1914, aquando da visita do então Ministro 
do Fomento, João Maria de Almeida Lima, em 18 de 
Novembro de 1914 e era liderado pelo capitão do porto 
de Portimão, Pedroso de Lima55. 

Na vila de Monchique foi inaugurado um posto 
meteorológico em 11 de Outubro de 191456. Esta 
cerimónia decorreu nas instalações da câmara 
municipal local e contou com a presença de várias 

Joaquim Mendonça Gouveia.
51 Em consequência do falecimento do seu presidente, o prestimoso cidadão, Exmo. 
Sr. António Teixeira Bicker, e da saída da localidade, de outros membros da sua 
Direcção, esta foi reconstituída pela seguinte forma: Presidente: Francisco De Bívar 
Weinholtz; Tesoureiro: Exmo. Sr. António Dias Cordeiro; Secretário: Alfredo Lopes 
Vieira d’Andrade; Vogais: João Bentes Soares Castel-Branco; José da Glória Silveira; 
Dr. Francisco Vito Corte-Real; Francisco J. Duarte; Álvaro da Trindade Pina; Juliano de 
Carvalho. “Reorganização das delegações em Faro e Portimão”, Boletim da Sociedade 
de Propaganda de Portugal, Lisboa, Janeiro/Fevereiro de 1920, Ano 14, nº 1, p. 13.
52 Esta delegação foi reorganizada devido ao facto de algumas das pessoas que a 
integravam terem abandonado a cidade de Faro. A partir de 1920, a delegação de 
Faro passou a ter a seguinte constituição: Presidente: Constantino Cumano; Vogais: 
Dr. Justino de Bívar; Dr. António Miguel Galvão; Coronel João Pires Viegas; Bernardo 
de Passos; José Alexandre da Fonseca; Dr. Joaquim Rodrigues Davim; Francisco José 
Pinto; Mário Lyster Franco. “Reorganização das delegações em Faro e Portimão”, idem.
53 “Sociedade de Propaganda de Portugal: Delegação de Silves”, Alma Algarvia, Silves/
Portimão, 08-02-1914, Ano III, nº 150, p. 3, col. 4 e 5.
54 Maria João Raminhos Duarte, “Congresso Regional Algarvio – Praia da Rocha (1915) 
”, 12º Congresso do Algarve, Tavira, 2004, p. 131, nota 4.
55 “Posto Meteorológico da Praia da Rocha”, Boletim da Sociedade de Propaganda de 
Portugal, Lisboa, Maio/Junho de 1915, nº3, Ano 9, p. 47.
56 “Posto Meteorológico de Monchique” Idem, p. 46-47.
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personalidades ligadas à Sociedade de Propaganda de 
Portugal como Oliveira Pires, Alberto Bramão, Rosendo 
Carvalheira, Oliveira Leone, José de Pádua, Ferrugento 
Gonçalves, entre vários outros. Usou, na ocasião, da 
palavra, Rosendo Carvalheira, que num discurso fluente 
entusiasmou a assistência, referindo-se à paisagem do 
campo algarvio, a serra e as praias57.

Estes postos meteorológicos tinham por missão 
acompanhar as temperaturas e o clima em detalhe numa 
determinada localidade. No caso da Praia da Rocha deu 
origem a um conjunto de estudos estatísticos feitos 
por João Madaíl sobre o clima da praia da Rocha que 
foram publicados entre 1915 e 191858, sem esquecer o 
trabalho de Geraldino Brites, sobre o mesmo assunto 
publicado na Revista da Universidade de Coimbra e 
também apresentado como tese ao Congresso Regional 
Algarvio de 191559. 

Os postos meteorológicos procuravam valorizar 
através dos dados recolhidos as terras onde se 
instalavam, sobretudo o clima aprazível, as temperaturas 
amenas, propícios para proporcionar o descanso aos 
viajantes de climas mais adversos.

5 – O PAPEL DO CONGRESSO REGIONAL 
ALGARVIO DE 1915

A ideia dos congressos regionais começou a 
germinar entre os participantes do IV Congresso 
Internacional do Turismo, realizado em Lisboa, em 1911. 
O tempo foi passando e a iniciativa não se concretizava. 
Passados quatro anos, alguns representantes da 
Sociedade de Propaganda de Portugal no Algarve 
manifestaram junto dos órgãos centrais que estariam 
interessados em organizar o referido congresso60, 
em especial António Teixeira Bicker, da delegação 
de Portimão. Desencadearam-se vários contactos, 
divulgou-se a iniciativa e constituiu-se uma comissão 
57 “Propaganda de Portugal”, O Algarve, Faro, 18-10-1914, Ano 7, nº 343, p.1, col. 1 e 2.
58 João Madaíl, Subsídios para o estudo do clima da Praia da Rocha (Algarve): notas 
meteorológicas de 1913, Centro Tipográfico Colonial, Lisboa, 1915; Idem, Notes 
sur de climat de Praia da Rocha (Portugal): observations météorologiques de 1915, 
Tip. América, Lisboa, 1916; idem, Notes sur de climat de Praia da Rocha (Portugal): 
observations météorologiques de 1917, Tip. La Becarre, Lisbonne, 1918.
59 Geraldino Brites, “O Clima no Algarve”, Revista da Universidade de Coimbra, vol. IV, 
Imprensa da Universidade, Coimbra, 1916, p. 726-781, mas que continuava outros 
estudos já desenvolvidos pelo autor na revista Movimento Médico, nº 10 a 15 e no 
trabalho Febres Infecciosas. Notas sobre o concelho de Loulé, Coimbra, 1914.
60 “Propaganda de Portugal”, O Algarve, Faro, 02-05-1915, Ano 8, nº371, p. 1, col. 4 e 
5. Numa carta de coleção particular, enviada por António Teixeira Bicker, da delegação 
de Portimão da Sociedade de Propaganda de Portugal, para Jaime de Pádua Franco a 
sugerir Tomás Cabreira e Jaime de Pádua Franco para participar de forma empenhada 
no congresso, pode notar-se o interesse que em Portimão havia em conseguir realizar 
o evento.

Figura 10 Panorâmica da Praia da Rocha, imagem 
de Emílio Biel
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organizadora de algarvios e sócios da sociedade61, que 
decidiu a data da realização do I Congresso Regional 
Algarvio e o local da realização. Nomeou-se também 
uma Comissão Executiva, constituída por diversas 
personalidades, tendo Tomás Cabreira, como presidente. 
Tendo o plano de trabalhos do congresso sido esboçado 
por esta comissão62 que o dividiu em VII secções. Existia 
ainda uma Comissão Organizadora63, onde constavam 
elementos de várias localidades algarvias.

A imprensa regional acompanhou com detalhe 
a realização do evento e apoiou-o de forma clara, 
pelo menos os semanários O Algarve e O Heraldo, 
divulgando a iniciativa, os detalhes do congresso e os 
apoios que iam sendo recebidos. Mesmo a imprensa de 
Lisboa foi dando eco do congresso e acompanhando os 
trabalhos, talvez por isso mesmo, na sessão inaugural 
tenha sido feito o agradecimento não só à imprensa 
local, através de Luís de Mascarenhas, mas também 
à imprensa de Lisboa, através de Adelino Mendes e 
de César dos Santos64. A revista Alma Nova funcionou 
como órgão oficial do congresso65, mas o evento 

61 A Comissão Executiva era presidida por Tomás Cabreira, secretariado por Jaime de 
Pádua Franco que contava com mais personalidades como: Fernando da Silva David, 
Jacinto Parreira, Martins Moreno. Além disso, contava com A. Aboim Inglês, Agostinho 
Lúcio da Silva, Alberto Carrasco da Guerra, Alberto Macieira, Aníbal Lúcio de Azevedo, 
António Júdice Magalhães Barros, João Viegas Paula Nogueira, João Vasconcelos, José 
Francisco da Silva e José Parreira.
62 Maria da Graça Marques, “O Primeiro Congresso Regional Algarvio”, Inuaf Studia, 
Sep. Instituto Universitário Afonso III, nº 1, Loulé, 2000, p. 173-174. A comissão 
organizadora era constituída por cerca de 200 personalidades. 
63 As secções eram: Secção I – Agricultura algarvia: arborização de serras e dunas; 
irrigação; posto agrário do Algarve; crédito agrícola; ensino agrícola, móvel e fixo; 
escolas femininas e agrícolas; utilização dos salgados.
Secção II – Indústria algarvia: indústria de conservas e outras indústrias; crédito 
industrial; ensino industrial; parques; e viveiros piscícolas.
Secção III – Meios de transporte: estradas; pontes; vias férreas; tarifas económicas e 
de exportação; portos e barras.
Secção IV – Comércio Algarvio: crédito comercial; tratados comerciais; alfândegas; 
produtos algarvios.
Secção V – Turismo: hotéis; estações termais e marítimas; zonas de turismo; 
regulamentação do jogo; taxa de turismo; desportos.
Secção VI – Clima algarvio: climatologia; sanatórios; estações de repouso; postos 
meteorológicos.
Secção VII: Arte e História do Algarve: museus; monumentos históricos; arte algarvia; 
bibliotecas; lendas e tradições; canções regionais.
64 “O Congresso Algarvio”, A Vanguarda, Lisboa, 07-09-1915, Ano IV, nº 937, p. 1, col. 
5 e 6, p. 2, col. 1.
65 Maria João Raminhos Duarte, “O I Congresso Regional Algarvio Praia da Rocha 
-1915”, José Mendes Cabeçadas Júnior e a Primeira República no Algarve, [Catálogo 
da Exposição], Câmara Municipal de Loulé, Loulé, 2010, p. 212-220. Ainda sobre o 
Congresso Regional Algarvio de 1915 devem consultar-se os seguintes trabalhos: 
Maria João Raminhos Duarte, “O I Congresso Regional Algarvio, Praia da Rocha, 1915”, 
12º Congresso do Algarve, Racal Clube de Silves, Tavira, 2004, p. 28-30; Maria da 
Graça Marques, “O Primeiro Congresso Regional Algarvio”, Inuaf Studia, Sep. Instituto 
Universitário Afonso III, nº 1, Loulé, 2000, p. 159-207. Pode ler-se também de António 
Paulo Oliveira,”Mateus Moreno (1892-1970) e o regionalismo algarvio” [Conferência], 
X Curso Livre de História do Algarve, Universidade do Algarve, Faro, 2013.
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teve acompanhamento detalhado em vários órgãos 
noticiosos de Lisboa, desde o Diário de Notícias, Século, 
A Vanguarda, A Capital, entre vários outros enviaram os 
seus correspondentes que acompanharam com todo o 
detalhe o decorrer dos trabalhos.

A conjuntura política no ano de 1915 foi 
particularmente desfavorável, com o período ditatorial 
de Pimenta de Castro, mas também com vários incidentes 
como o atentado contra Afonso Costa, ao mesmo tempo 
registaram-se desordens pelo País, muitas câmaras 
municipais foram dissolvidas, entretanto o Presidente 
da República, Manuel de Arriaga renuncia ao cargo 
devido à eclosão do movimento de 14 de Maio de 1915, 
sendo eleito pelo Congresso Teófilo Braga que exerceria 
provisoriamente as funções até Outubro desse ano; na 
sequência destes acontecimentos realizam-se eleições 
legislativas em Junho e ocorreram confrontos entre 
tropas portuguesas e alemãs no sul de Angola. Perante 
este contexto, não era propriamente fácil conseguir 
reunir os meios e as pessoas para avançar com o 
projecto do congresso regional, mas o certo é que ele 
se concretizou.

O congresso contou, inicialmente, com uma 
assistência relativamente pouco numerosa, pelo menos 
assim o assinala a imprensa de Lisboa, facto que é 
omitido pela imprensa regional. Mas a chegada de 
algumas entidades oficiais e respectivos acompanhantes 
como o Ministro do Fomento, Manuel Monteiro, 
tornaram mais concorridas as sessões; a cedência de 
iluminação, fornecida pelo destroyer Douro, para que 
houvesse sessão nocturna; a chegada de alguns oficiais 
da Marinha de Guerra; o fornecimento de água das 
Caldas de Monchique aos congressistas pelo director 
das mesmas e participante no congresso, Dr. João Bentes 
Castel-Branco. E, esteve também em funcionamento, 
na Praia da Rocha, um serviço de transporte colectivo 
para cerca de quarenta pessoas, com viagens regulares 
entre a Rocha e Portimão. As actividades do congresso 
foram acompanhadas por uma exposição de frutos 
algarvios, de batalhas de flores e de outras iniciativas 
que serviram para divulgar o Algarve, os seus produtos 
e as suas riquezas, aliando também a propaganda às 
praias, ao clima e às paisagens naturais da região.

6 – OS ANOS 20 E A ACTIVIDADE TURÍSTICA NO 
ALGARVE

José Dias Sancho (1898-1929), no início da década 
de vinte lançava algumas críticas à Sociedade de 
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Propaganda de Portugal num artigo publicado em Abril 
de 1920, no semanário farense Correio do Sul, porque 
houve uma visita de 40 estudantes da Universidade 
de Zurique, que teriam sido encaminhados para o 
Hotel Sansão em Portimão, só que esse hotel não teria 
o número de quartos necessárias para os albergar. 
A questão do articulista foi sobretudo em relação à 
indicação daquele hotel por alguém da SPP quando 
existia o Grande Hotel, em Faro, ou o Hotel da Praia da 
Rocha66. Na opinião deste escritor era necessário ter 
mais cuidado na indicação das instalações a utilizar por 
grandes grupos, pois a imagem que eles poderiam levar 
não seria a mais positiva.

A imprensa algarvia começou nesta década a 
dedicar cada vez mais atenção à temática do turismo 
no Algarve. O semanário Alma Algarvia dedicou alguma 
atenção ao tema do desenvolvimento do turismo 
na região logo em 191467. Essa situação já tinha sido 
abordada de alguma forma num conjunto de artigos 
publicados em 1916, pelo jornal O Algarve, dedicados à 
Sociedade de Propaganda de Portugal e subintitulados 
“Roteiro do Algarve”. Ao longo da década de vinte, 
o semanário Correio do Sul dedicou vários números à 
questão do turismo na região, permitindo-nos destacar 
quatro artigos de Jaime do Inso (1880-1967), com o 
título “O Turismo na região algarvia” publicados entre 
1923 e 1924, tendo por base algumas das praias da 
região, desde a praia da Rocha a Monte Gordo68.

No roteiro Portugal. Clima, Paisagens, Estações 
Termais, etc, editado pela Sociedade de Propaganda de 
Portugal, são apresentadas como sugestão as excursões 
ao Algarve, sobretudo a partir da Primavera, ou mesmo 
no Inverno, devido à amenidade do clima, “pelo 
aspecto formoso, principalmente em Fevereiro das 
amendoeiras em flor, torna-se sempre apreciável pela 
beleza da paisagem e pelo desenvolvimento daquelas 
árvores, assim como das figueiras e alfarrobeiras”69. 
Nessa excursão, podia utilizar-se preferencialmente o 
caminho-de-ferro e o resto de automóvel tendo uma 
duração de dois dias, onde se poderiam ver os produtos 

66 José Dias Sancho “A Sociedade de Propaganda de Portugal”, Correio do Sul, Faro, 
18-04-1920, Ano I, nº 11, p. 1, col. 1 e 2.
67  “Turismo no Algarve: a cidade de Faro”, Alma Algarvia, Silves/Portimão, 13-06-1914, 
Ano IV, nº 162 (2ª série), p. 1, col. 3 a 6 e p. 2, col. 1.
68 Jaime do Inso, “O turismo na terra algarvia: a praia da Rocha I”, Correio do Sul, Faro, 
08-11-1923, Ano 4, nº 232, p. 1, col. 1 e 2,  quando se publicou o primeiro texto deste 
conjunto, até “O Turismo no Algarve”, Correio do Sul, Faro, 13-01-1924, Ano 4, nº 247, 
p. 1, col. 5 e 6.
69 Portugal. Clima, Paisagens, Estações Termais, etc, Sociedade de Propaganda de 
Portugal, Lisboa, s.d., p. 18-19.
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da região, como as conservas, destacando-se como 
pontos de interesse a visita a Monchique, Lagos, Praia 
da Rocha (Portimão) e Sagres. Neste pequeno roteiro 
verifica-se o cuidado em salientar a qualidade do 
alojamento disponível, quase sempre com a expressão 
característica “hotel pequeno, mas asseado”70. O roteiro 
encontra-se ilustrado com pequenas fotografias. As que 
dizem respeito ao Algarve são da Praia da Rocha (duas) 
e de Monchique. Curiosamente, este roteiro apresenta 
um anúncio de página inteira, na parte final, de António 
Júdice Magalhães Barros71, negociante e industrial, na 
Mexilhoeira da Carregação.

A Câmara Municipal de Loulé, por exemplo, em 
acta da reunião de 3 de Dezembro de 1928, deliberou 
“conceder a qualquer empresa que se abalance à 
construção de um hotel nesta localidade, a isenção do 
pagamento de licenças e do consumo de água e luz 
durante cinco anos”72.

Ainda para divulgar talvez mais as paisagens da 
região, em 1925, foi apresentado o documentário 
“Uma Panorâmica do Algarve”73, nos cinemas Olímpia 
e Politeama, em Lisboa, em 23 de Junho e no cinema 
Tivoli, a 13 de Julho, produzido pela Companhia 
Cinematográfica de Portugal e pela Invicta Film onde se 
apresentavam entre outras coisas imagens da Feira da 
Guia (Albufeira), Caldas de Monchique (estabelecimento 
termal), Jardins do Palacete de Estoi, Feira de Gado, 
uma linda algarvia, Praia da Rocha, Vila Real de Santo 
António, Bênção de redes, Portimão, Lagos, Sagres, 
Praia da Luz, Farol do Cabo de S. Vicente, Panorama de 
Olhão, Panorama de Faro. Talvez se possa afirmar que 
era o primeiro filme de propaganda turística do Algarve. 
Note-se que os pontos a apresentar eram aqueles que 
interessavam divulgar desde o termalismo, o clima, 
as praias e paisagens, as tradições. No entanto, o 
património, pelo menos o construído, estava um pouco 
arredado do plano das filmagens.

O cinema documentário sobre o Algarve terá 
surgido em 1913, com um filme intitulado A Pesca do 
70 Idem, ibidem, p. 19.
71 Maria João Raminhos Duarte, Portimão. Industriais Conserveiros na 1ª metade do 
Século XX, Edições Colibri, Lisboa, 2003, em especial p. 45-50.
72 Raul R. Pinto, Loulé. Roteiro-Guia Histórico Turístico, Comercial e Industrial do 
concelho, Gráfica Ideal, Águeda, 1951, p. 23.
73 José de Matos Cruz e outras fontes que consultamos referem que este documentário 
se intitulava “Uma Panorâmica do Algarve”, porém na Cinemateca encontram-
se os documentos do plano de filmagem com um título um pouco diferente 
“Aspectos do Algarve”. Cf. Cinemateca Digital aqui: http://www.cinemateca.pt/
getattachment/10faecc7-7249-4cc0-84f1-8dc4429b5a78/Aspectos-do-Algarve.aspx 
(15-08-2014). Cf. ainda José de Matos Cruz, Cinema Português: O dia do século, Grifo, 
Lisboa, 1998, p. 113.
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Atum no Algarve. Conhecem-se ainda documentários 
como Faro e Arredores e Lagos e Arredores, de 1916, 
realizados por Anatole Thiberville, para os franceses 
da Gaumont. A imprensa regional dá também conta 
de que Jaime de Pádua Franco acompanhou uma 
equipa de filmagens da Gaumont, em Agosto de 1917, 
para escolher os melhores locais e cenários para dar a 
conhecer “belezas nossas, vistas de campos e praias, 
e conhecimento de sítios relacionados com factos 
históricos, costumes e indústrias”74. Já no final da 
década de vinte, Castello Lopes realizou Faro, Lagos, 
Sagres, e Vila Real de Santo António, em 1929. No início 
da década de trinta realizam-se ainda os filmes Olhão 
Industrial e Olhão Industrial e Comercial, de 1932 e, 
poucos anos depois, realizam-se os filmes Algarve, da 
Companhia Cinematográfica de Portugal, Algarve em 
Flor, Aspectos do Algarve e Paisagens Algarvias, da 
Ulyssea Filmes, Amendoeiras em Flor, realizado por 
Manuel Luís Vieira e Vila Real de Santo António, de H. 
da Costa, em 193575.

Através da Revista de Turismo (1916-1924) 
também é possível encontrar algumas iniciativas ligadas 
ao desenvolvimento do turismo na região, tendo 
essa análise sido já realizada num trabalho de Miguel 
Godinho76. 

Nesta publicação um dos temas principais ao longo 
dos primeiros anos da década de vinte foi a questão 
das vias de comunicação, os acessos, as estradas, o 
caminho de ferro, as instalações de acolhimento aos 
turistas (hotéis, pensões) que começaram a ser olhadas 
com mais atenção a partir da década de trinta, com a 
aprovação da Lei dos Estabelecimentos Hoteleiros.

O turismo no Algarve conquistou alguns adeptos 
na região desde muito cedo, mas a evolução da 
actividade foi lenta e o desenvolvimento das estruturas, 
dos acessos, dos transportes e dos sistemas de 
abastecimento e de saneamento foram processos que 
se arrastaram ao longo de décadas. Começando por 
fazer um levantamento possível de alguns dos textos 
de autores estrangeiros que visitaram o País e a região. 
74 “ A empresa Gaumont”, O Algarve, Faro, 26-08-1917, Ano 10, nº 492, p. 1, col. 1. 
Nessa filmagem passaram por Sagres, Monchique, Portimão, Praia da Rocha, Silves 
e Faro e tinham intenções de visitar Tavira e Vila Real de Santo António, sempre 
acompanhados por Jaime de Pádua Franco.
75 José de Matos Cruz, “O Algarve e o cinema”, O Algarve da Antiguidade aos nossos 
dias, coord. Maria da Graça Maia Marques, Ed. Colibri, Lisboa, 1999, p. 589.
76 Miguel Godinho, “O Algarve e o turismo na região na «Revista de Turismo»”, 
Câmara Municipal de Vila Real de Santo António/ Centro de Investigação e Informação 
do Património de Cacela [consultado online aqui: http://museusdoalgarve.files.
wordpress.com/2013/01/o-algarve-e-o-turismo-da-regic3a3o-na-revista-de-turismo_
miguel-godinho-cmvrsa.pdf (13-08-2014)]
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Neste trabalho recordamos as personalidades, as 
ideias e preocupações dos primeiros a propor a região 
do Algarve como uma região de turismo por eleição, 
devido às condições climáticas, às praias e às paisagens 
naturais. Foi possível observar uma intensificação das 
publicações sobre turismo e, recordando um marco 
fundamental neste processo histórico que foi a realização 
do Congresso Regional Algarvio em 1915, mesmo que 
os seus resultados não tenham sido os esperados. 
Acompanhou-se também a actividade da Sociedade de 
Propaganda de Portugal e as suas iniciativas no Algarve 
conducentes ao desenvolvimento do turismo.




