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4.3. PROBLEMAS SOCIAIS NA “VILA OPERÁRIA” – ALGUMAS RESPOSTAS 

 

Ó cidades fabris, industriais, 

De nevoeiros, poeiradas de hulha, 

Que pensais do país que vos atulha 

Com a fruta que sai de seus quintais? 

- Cesário Verde - Nós
1 

 

Assim invectivava o poeta Cesário Verde as cidades industriais do Norte da Europa, mas a 

verdade é que, ao seu tempo, esse panorama nubloso das cidades ou vilas industriais assombradas 

pela presença da fábrica «sempre a ranger», essa «fábrica [que] trabalha e não se cansa: vomita 

fumo e range a engrenagem», ali no «vale macio e verde», acinzentando a paisagem com «o fumo 

que asfixia e incomoda»2, ainda que modestamente, já fazia parte do nosso Portugal de fim de 

século vivendo uma tardia industrialização. 

Alenquer era uma dessas vilas. Nas imediações das suas quatro grandes fábricas anichadas no 

«vale macio e verde» onde se empregavam cerca de mil operários, moravam outras tantas famílias, 

aglomerando-se, nalguns casos, em bairros de ruelas intricadas e pobres, como eram o caso do 

Areal e de Triana.  

Em meados do século XIX não era lisonjeiro o quadro que Albino de Figueiredo dela traçava: 

«A vila de Alenquer tem chegado a um ponto notável de decadência. (…) O tempo, não encontrando na sua 

acção destruidora o trabalho e indústria do homem, vai reduzindo os edifícios a pardieiros, fazendo estes já uma 

considerável parte da vila.».
3
 

Semelhante quadro deixa antever a existência de graves problemas de salubridade que, aliás, 

se prolongariam no tempo, deles fazendo eco a imprensa local quando então se começou a  publicar, 

no último quartel de novecentos. Mas, como o lembra João Cosme, foi também quando o século ia a 

meio, que os poderes instalados começaram a olhar para o problema, tomando medidas que 

levariam o seu tempo a surtir resultados. Disse esse autor: 

«Pode dizer-se que o movimento regenerador não se preocupou única e exclusivamente com a dinâmica 

económica. Também tomou medidas importantes, com vista à prevenção da saúde dos trabalhadores. O ano de 1855 

é uma data marcante na consubstanciação da defesa da salubridade industrial.».
4
 

                                                 
1 - Cesário Verde – Obra Completa de Cesário Verde, Lisboa, Portugália, 1964, p. 129. 
2 - Afonso Lopes Vieira in Os versos de Afonso Lopes Vieira, cit. por Manuel Fernando Ferreira Rodrigues – A 

Historiografia Portuguesa da Indústria, 1892-1931. Coimbra: Universidade de Coimbra, 1993, Tese de Mestrado em 

História Contemporânea, p. 49.   
3 - Albino d’Abranches Freire de Figueiredo – Memória sobre alguns melhoramentos possíveis da vila e do 

concelho de Alemquer, Lisboa, Imprensa Nacional, 1851, p. 5. 
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Datam precisamente deste período os Códigos de Posturas Municipais que Alenquer conheceu 

em 5 de Julho de 1859 e 10 de Maio de 1864, ainda omissos quanto a preocupações com a indústria, 

mas dando acolhimento a uma, ainda que tímida, tentativa em colocar alguma ordem na vivência 

local. 

Porém, tal só viria a acontecer com o Código de Posturas que entrou em vigor em 1888. Na 

obra já citada, diz João Cosme que «(…) os anos de 1894 e 1899 distinguiram-se pela publicação de 

medidas protectoras da qualidade dos produtos de consumo alimentar (…) A legislação higio-

sanitária apresentava duas linhas de acção estratégica. Havia, normas de âmbito geral que eram 

complementadas, numa perfeita articulação sistémica, pelas regras de acção regional e local.».5 

Isto foi o que aconteceu com o Código de Posturas Municipais que a Câmara de Alenquer 

aprovou em 1887, tal como consta em acta: 

«Foi discutido e aprovado o projecto do Código de Posturas que hão-de vigorar neste concelho depois de 

terem sido submetidas à consideração das instâncias superiores e que deverão começar a ter vigor no 1.º de Janeiro 

próximo futuro, caso já possam então considerar-se definitivas (…)».
6
 

Este Código de Posturas que, como se vê, se antecipa um pouco às datas acima transcritas, 

parece, de facto, ter sido um tanto ou quanto inovador, a avaliar, inclusive pelos ofícios de outros 

municípios pedindo uma cópia, os quais ficaram registados em acta. 

Neste Código de Posturas encontramos, por exemplo, um Capítulo II, bem desenvolvido, 

sobre “Higiene”, um V relativo a “fontes, poços, tanques, chafarizes e rios”, um VI  referindo-se a 

“prédios urbanos” que se completa com um VII sobre “construções, edificações e demolições” e 

vários sobre múltiplas actividades ligadas ao comércio, como a dos “Padeiros”, “Carvoeiros, 

forneiros ou outras vendas ou estabelecimentos”, a “venda de peixe”, os “matadouros e açougues”, 

medidas que demonstram uma grande preocupação quanto à manipulação e venda dos principais 

produtos alimentares. 

Também quanto às fábricas este Código encerra algumas disposições. Assim no Capítulo II, 

Artº 12 pode ler-se que «É proibido que dos lagares, fábricas ou habitações particulares, corram 

para a via pública, águas fétidas ou sujas, sob pena de 1:000 réis». Ainda no mesmo Capítulo, o 

Art.º 26.º determina que «As chaminés das fábricas ou de quaisquer estabelecimentos ou oficinas 

que tenham fornos, máquinas de vapor ou fornalhas de qualquer espécie, devem ter a altura 

necessária para que o fumo não incomode ou prejudique os moradores vizinhos, sob pena de 3:000 

réis de multa e de ser o transgressor obrigado a fazer a reconstrução em condições convenientes.». 

                                                                                                                                                                  
4 - João Cosme – “As preocupações higio-sanitárias em Portugal ( 2.ª metade do século XIX e princípio do     

XX  )”  in História – Revista da Faculdade de Letras; III Série, Vol. 7, Porto, 2006,  p. 194. 
5 - Ibidem. p. 194. 
6 - AHMA – Livro 32, Acta n.º 32 de 5 de Outubro de 1887. 
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Por último, o Capítulo XVI ( Art.º 133º, 1 e 2 ) tem o título “Disposições sobre fábricas” e 

regulamenta a utilização que estas faziam das águas do rio, a partir de açudes e levadas.7 

Este Código, cuja redacção ficou a dever-se a uma comissão local da qual fez parte entre 

outros o clínico Dr. Horácio Ferrari, viria a deparar-se com nítidas dificuldades em fazer-se 

respeitar, como o demonstram sucessivas reclamações e apelos insertos na imprensa local. Por outro 

lado, nos boletins publicados mensalmente no jornal Damião de Goes, nos anos 90, dando conta 

dos nascimentos e mortes na vila e no concelho, verificamos que entre as causas que provocavam o 

maior número destas últimas, surgiam, invariavelmente, em primeiro lugar as “Desinterias e 

Diarreias”, em segundo a “Tuberculose”, seguindo-se-lhes as várias infecto-contagiosas.  

Pelo que se acaba de dizer, não será difícil imaginar a vivência dessa população operária que 

auferia baixos salários, não beneficiava de protecção quando o desemprego ou a doença lhe batiam 

à porta, que mourejava longas jornadas de trabalho em ambientes pouco protegidos e não raro 

propiciadores de doenças, que desconhecia o que eram férias, que habitava insalubres tugúrios, que 

lidava com uma taxa de natalidade acima dos seus recursos, que não beneficiava dos cuidados 

médicos que hoje existem para debelar a doença, enfim, que vivia pouco mais que miseravelmente 

ao sabor da sorte e da solidariedade daqueles que, afinal, pouco mais tinham do que eles. Era, pois, 

necessário encontrar formas colectivas de enfrentar a desgraça e as dificuldades diárias, associações 

que com isso se preocupassem. 

Em Inglaterra, onde a Revolução Industrial havia germinado ainda no séc. XVIII, uma classe 

operária mais esclarecida e determinada, logo a partir de 1821, ensaiou uma resposta organizada aos 

problemas com que lidava, agindo em torno do movimento cooperativo. Nesse país, 1844 é 

considerado um ano chave, pois foi quando se fundou a cooperativa de Rochadale, um caso 

paradigmático de sucesso cujos ecos ultrapassariam em muito as fronteiras britânicas, contribuindo 

assim, decisivamente, para a criação de um poderoso movimento associativo que varreria a Europa. 

Ainda antes que esse movimento associativo viesse a encontrar e a pôr em prática formas 

mais duras de actuação visando a resolução dos problemas que atingiam o operariado, as quais em 

breve encontrariam expressão na greve organizada pelos sindicatos ou organizações de classe deles 

precursoras – o que no nosso País só aconteceria com alguma relevância a partir de 18718 - e na luta 

política, seriam as associações humanitárias, os montepios, as caixas económicas e as cooperativas 

do mais variado tipo que haveriam de estar na ordem do dia. 

E em Portugal? Abstraindo alguns processos ancestrais de organização comunitária das 

populações, mais visíveis em Trás-os-Montes e Alto Douro, são conhecidos os compromissos de 
                                                 
7 - Publicado nos jornais Damião de Goes e O Alemquerense em Outubro e Novembro de 1888. 
8 - José Tengarrinha – “As greves em Portugal: uma perspectiva histórica do século XVIII a 1920” in Análise 

Social, Vol. XVII (67-69), Lisboa, 1981, pp. 573-601.  
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Faro (1522), de Lagos (reinado de D. Manuel I), de Olhão (que em 1765 se desligou do de Faro) e 

de Portimão (últimos anos do séc. XVII), firmados pelos homens do mar com o fim de socorrerem 

os sócios enfermos, apoiar os inabilitados e as viúvas e facultar empréstimos para acorrer às 

despesas de armação e reparação de barcos9. 

Mas se os compromissos são a nossa mais antiga e conhecida forma organizacional de uma 

classe visando a resolução das suas dificuldades, longo seria o caminho a percorrer, uma vez que só 

no séc. XIX o movimento de solidariedade em prol dos trabalhadores mais desfavorecidos e 

desprotegidos ganharia verdadeiramente alguma importância.  

No que respeita à implantação das associações em Portugal, Costa Goodolfim reconhece dois 

períodos: 

«O primeiro período das associações de trabalho em Portugal pode-se considerar como o eco do movimento 

de 1848 em França (…) estes factos, como dissemos, reflectiram-se em Portugal, e então vemos organizar-se a 

associação dos serralheiros, dos fabricantes de seda, dos fabricantes de algodão e tecidos de toda a espécie.».
10

 

Neste período dois nomes se destacam na defesa e propaganda do associativismo operário, 

são eles os de Lopes de Mendonça e de Sousa Brandão e, sobre este último, dirá Goodolfim que a 

ele «de direito pertence o primeiro lugar na lista dos apóstolos das associações»11. Em 1850, ambos 

tinham como tribuna o jornal Ecco dos Operários, periódico de clara inspiração socialista, onde 

travariam parte da sua cruzada pela associação, objectivo claro de Lopes de Mendonça, aí 

confessado tal como se transcreve: 

« A revolução económica consiste em organizar o crédito, mas democraticamente; pelo trabalho, e não pelo 

capital; para o pobre e não unicamente para o rico; abolindo a usura, e não a disfarçando com contemporizações 

cobardes. (…) Para salvar a indústria da especulação individual, da concorrência, da anarquia, da guerra intestina, 

assimilar ao mundo económico o princípio da associação.».
12

 

Como Goodolfim também o refere, tentativas houve-as então algumas, mas não passariam de 

ensaios, salvando-se, tão só, a Associação Fraternal dos Tecidos e Artes Correlativas fundada em 

1858. Ainda escrito pelo mesmo, um «segundo período acentua-se em 1867, despertado pelos 

resultados que a cooperação obtivera no estrangeiro», destacando-se ao serviço da propaganda deste 

ideário o Centro Promotor dos Melhoramentos das Classes Laboriosas.
13 

Por outro lado, avançava também o movimento cooperativo. Em Fevereiro de 1867 seria 

apresentado um projecto de Lei sobre sociedades cooperativas por iniciativa do então Ministro das 

                                                 
9 - Costa Goodolfim – A previdência: associações de socorro mútuo, cooperativas, caixas  de pensões e 

reformas, caixas económicas, Lisboa, Imprensa Nacional, 1889. 
10 - Ibidem, p. 42. 
11 - Ibidem, p. 44. 
12 - Ecco dos Operários, n.º 7, ( 12 de Junho de 1850), p. 2.  
13 - Costa Goodolfim – A previdência: associações de socorro mútuo… p. 44. 
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Obras Públicas, João Andrade Corvo. Depois, a 23 de Abril a “Comissão de Comércio e Artes” 

daria o seu parecer positivo, «habilmente redigido» por António Santos Silva, vindo a Carta de Lei 

sobre as Sociedades Cooperativas a ser publicada a 2 de Julho desse mesmo ano. De acordo com 

essa lei e entre outros benefícios, essas sociedades passaram a estar isentas de pagamento de 

Imposto de Selo e de qualquer contribuição sobre os lucros. 

A importância e alcance desta medida legislativa pode ser avaliada a partir da leitura da 

relação das cooperativas fundadas ao seu abrigo, relação essa publicada no Diário do Governo do 

dia 30 de Abril de 1883. Daí se concluirá que, já então, era algo significativo o movimento que 

estava em marcha, um movimento ao serviço do qual se distinguiria um outro “apóstolo”, José 

Fontana. 

Da citada relação constam 6 Cooperativas de Produção, uma na construção civil, duas na 

tipografia e as restantes nos tecidos; 3 de Crédito, o Banco Popular Independência, fundado em 

1874 e a Caixa Económica Popular, fundada em 1878; 3 Cooperativas de Consumo, situando-se 

duas em Lisboa e uma no Barreiro e ainda 18 Cooperativas de Crédito e Consumo, sedeadas um 

pouco por todo o Portugal continental e também nas cidades açorianas de Angra do Heroísmo e 

Horta. 

Todo este movimento organizativo acabaria, inevitavelmente, por chegar à vila de Alenquer. 

A referência mais antiga que conhecemos a uma iniciativa local deste tipo consta de um 

requerimento à Câmara Municipal, datado de 25 de Setembro de 1872, em que uma ‘Comissão 

Preparatória da Associação de Socorros Mútuos’ criada por «iniciativa dos operários da Senhora 

Lafaurie» pedia permissão para a dita associação, destinada a pessoas que a ela se quisessem 

associar e residissem «na área de uma légua». Aí afirma a Comissão ter sala de sessões na Rua do 

Areal, bairro operário por excelência. 

Quando do Inquérito Industrial de 1881, consta do relatório da visita à fábrica fundada por 

Auguste Lafaurie que «não há caixa de pensões, económica, etc.», mas, em contrapartida, que 

existia «dentro da fábrica (…) um montepio para o qual os operários concorrem com a quota 

semanal de 40 réis, tendo direito a 160 réis em moléstias agudas, 100 réis em moléstias sub-agudas, 

médico e medicamentos, etc., em caso de morte recebe a família 4$500 réis para o auxílio do 

enterro.».14 

Respondendo ao mesmo Inquérito, o administrador da fábrica da “Romeira” declararia que 

«paga o salário por inteiro aos operários que estão doentes», mas que «não há caixa de socorros 

mútuos ou outra, nem os operários pertencem a associações». Todavia, anos mais tarde, em 1905, o 

                                                 
14 - Ministério das Obras Públicas, Comércio e Indústria – Inquérito Industrial de 1881: Inquérito Directo,  

Segunda Parte, Visita às Fábricas, Vol. I. p.  147. 
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Almanach da Folha de Torres Vedras para o ano de 1906, faz expressa menção ao Montepio da 

Fábrica Nova da Romeira. Por essa altura existiam também em Alenquer, o Montepio Operário 

Alemquerense, que teria sido fundado em 1901, a Caixa Económica Operária Alemquerense e o 

Montepio de Nossa Senhora do Socorro.15 

Esta última, o Montepio de Nossa Senhora do Socorro, tida como «uma associação de 

socorros mútuos» era «composta por operários da fábrica de lanifícios, intitulada da Companhia» e 

já existia em 1893, quando um jornal local a ela se referiu nestes termos: 

«(…) nem existência legal [tem], faz-se o desconto semanal a cada operário, sem nunca se saber para onde vai 

esse dinheiro, quem é a direcção, quais os estatutos reguladores, enfim nada – o que se sabe é que o operário no fim 

da semana recebe menos 40 réis do que ganhou, e se tem empregado na fábrica toda a família, composta de mulher, 

de um ou dois filhos, por exemplo, sofre de desconto 80, 120, ou 180 réis, quer ganhem pouco, quer tenham o 

ordenado de mestre, quer apenas o salário suficiente para pagar as quotas;».
16

 

Regressando ao ano de 1872, verifica-se que esse foi também o ano de fundação da 

Associação Humanitária Alemquerense. Esta instituição, segundo Goodolfim17, em 1876 tinha 360 

sócios e haveria de perdurar até à última década de oitocentos, muito embora a sua existência tenha 

sido algo inconstante, evidenciando dificuldades directivas, de gestão e mesmo de actuação, lá ia 

prosseguindo a sua actividade assistencial, possuindo facultativo próprio que, em 1888, era o Dr. 

Vilela18. 

Confirmando, de algum modo, o que acabou de ser dito, leia-se o que um redactor do O 

Alemquerense escreveu: 

«Os nossos [dos alenquerenses] sentimentos altruístas estão de um modo negativo tristemente representados 

numa cadeia imunda, horrorosa, num hospital donde os absolutamente pobres fogem de lá entrar, preferindo ficar 

em casa cheios de privações estendendo a mão à caridade, numa sociedade de socorros mútuos [a Associação 

Humanitária Alenquerense] que existindo há 18 anos a sua prosperidade avalia-se na razão inversa do progresso da 

riqueza e população de Alenquer.».
19

 

Numa outra vertente, a do cooperativismo, conhece-se a existência da Cooperativa Operária 

Alemquerense fundada em 12 de Fevereiro de 1892 e legalizada por escritura celebrada a 7 de 

Dezembro do ano seguinte, surgindo muitas vezes associado a ela o nome de José Alves André. Já 

no primeiro quartel do século XX, existia na vila a Cooperativa Familiar de Alenquer. 

No ano de 1895 publicou-se nesta vila o semanário A Cooperativa, tendo sido dados à 

estampa seis números, entre 18 de Julho e 22 de Agosto. Não sabemos se tinha ou não ligações à 

                                                 
15 - Ibidem, p. 143. 
16 - “Associações de Socorros Mútuos», in O Alemquerense, n.º 283 (4 de Agosto de 193), p.3. 
17  - José Cipriano da Costa Goodolfim – A Associação, Lisboa, Seara Nova, 1974, p. 180. 
18 - O Alemquerense, n.º 12 (29 de Março de 1888), p. 3. 
19 - O Alemquerense, n.º 209, (4 de Março de 1892), p. 1 
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Cooperativa Operária Alemquerense, uma vez que os artigos não eram assinados e o seu cabeçalho, 

que proclamava tratar-se de um «órgão das associações operárias e do operariado em geral», omitia 

referências a qualquer nome.  

Este periódico imprimia-se na Tipografia e Papelaria H. Campeão e teve como editor 

Georgino Alberto Corrêa. A linguagem utilizada era radical e violenta, sendo disso exemplo o 

excerto que se transcreve e que aponta como missão da classe operária: 

«(…) esmagar, reduzir ao nada e submeter a um princípio pregado pelo Nazareno, os incansáveis abutres que 

nos devoram lentamente».
20

 

 

Uma das associações que maior sucesso alcançou na Alenquer operária finissecular foi a 

Caixa Económica Operária Alemquerense e, por isso mesmo, nela nos deteremos um pouco mais, 

pois isso permitir-nos-á ver como a vila, ou certos sectores progressistas da vila, entendia os 

problemas da classe operária procurando colaborar na sua minoração. 

Mas antes disso, vejamos como Costa Goodolfim, um verdadeiro arauto destas instituições, as 

definiu numa tese que apresentou ao Congresso Nacional da Mutualidade que decorreu em 1911 na 

Sociedade de Geografia em Lisboa: 

«O que é uma Caixa Económica? Facilmente se responde: uma instituição de previdência. E o que é uma 

instituição de previdência? É pensar no dia de amanhã. É no presente, fazer o banco do futuro . (…) 

A três pontos se destinam as caixas económicas: 1.º A inocular o espírito da economia e da previdência; 2.º A 

combater a usura, que é o mais cruel dos fenómenos sociais. 3.º A auxiliar os montes de piedade.».
21

 

Todos os documentos conhecidos assinalam o dia 27 de Fevereiro de 1892 como sendo o da 

fundação da Caixa Económica Operária Alemquerense. De facto foi nessa data que em «casa do 

rev. padre Caetano Ferreira da Rocha Branco, onde se achavam reunidos a convite de José António 

Inácio dos Santos e José Maria Quintella, os srs. José Alves Godinho Évora, Sebastião Correia dos 

Santos, A. F. Carneiro Araújo, António Joaquim d’Almeida, Manuel Marques, Joaquim de Sousa e 

Lionel Tibúrcio» se deu o primeiro passo em relação a esse objectivo, nomeando-se uma comissão 

«(…) para tratar definitivamente da sua organização»22. 

Alguns meses depois, em Setembro, o trabalho dessa comissão havia dado frutos, pelo que os 

sócios entretanto angariados (127) se haveriam de reunir em Assembleia, da qual resultou o 

seguinte: 

                                                 
20  - A Cooperativa, n.º 1, (18 de Julho de 1895 ), p. 1. 
21 - Costa Goodolfim – Da acção da mutualidade na economia social: organização das caixas económicas e do 

serviço de empréstimos sobre penhores, apresentada no Congresso Nacional de Mutualidade, Lisboa, [s.n.], 1910, pp. 

1 e 4. 
22  - O Alemquerense, n.º 209, (4 de Março de 1892), p.1. 
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«Reuniram-se na noite de terça-feira numa das salas dos Paços do Concelho, os sócios da Caixa Económica 

Operária Alenquerense a fim de se proceder à aprovação dos estatutos e eleição dos corpos gerentes. 

Presidiu o sr. José Maria Cardona Barata, secretariado pelos srs. A. F. Carneiro Araújo e José Inácio dos Santos. 

Abriu-se a sessão às 8 horas da noite. 

Depois de uma alocução feita pelo sr. presidente, procedeu-se à leitura dos estatutos e sua discussão, os quais 

foram aprovados com umas pequenas alterações. Depois procedeu-se à eleição dos corpos gerentes, ficando assim 

constituídos: 

Assembleia Geral – Presidente, José Maria Cardona Barata, administrador da fábrica da Companhia de 

Lanifícios de Alenquer; 1.º secretário, Francisco Vidal; 2.º Bernardo José Alves. 

Direcção – Presidente, José Joaquim dos Santos Guerra, sócio gerente da fábrica da Chemina; 1.º Secretário, A. 

F. Carneiro Araujo; 2.º dito, José Ignacio dos Santos; tesoureiro, José Alves Godinho Évora, administrador da fábrica da 

Companhia Portuguesa; 1.º director, padre Caetano Ferreira da Rocha Branco; 2.º dito, Candido António Garcia 

Malheiro, por ser o mais votado depois do sr. Salomão Guerra, que não podia exercer este cargo por seu irmão estar 

na direcção.».
23

 

De acordo com a “Acta n.º 1” lavrada no livro da Assembleia Geral24 daquela instituição, 

seria no dia 26 de Fevereiro de 1893 que os sócios, em número de 46, se reuniriam pela primeira 

vez em assembleia magna estatutária, a qual teve lugar no salão da Sociedade União e Recreio, com 

objectivo de ratificarem os estatutos da associação. 

Nessa ocasião os sócios eram já em número de 160 e o cofre da Caixa havia já arrecadado 

124$800 em quotizações. Ficou ainda decidido realizar «(…) festejos que se hão-de fazer nas 

Águas» em seu benefício. De facto fizeram-se e com muito brio, mas haveriam de dar… prejuízo. 

 Mais tarde, a 7 de Dezembro do mesmo ano, no cartório do tabelião Francisco Maria Regada 

em Alenquer, celebrar-se-ia a escritura de legalização, vindo os seus estatutos a ser publicados no 

Diário do Governo de 10 de Janeiro de 1894. 

Esta cooperativa de crédito, nalguns aspectos precursora das actuais instituições bancárias e 

mesmo da previdência social, identificava-se por «um timbre de forma elíptica, tendo no centro o 

emblema do trabalho e em volta a legenda da sociedade e a data da sua fundação». O seu capital, 

ilimitado, provinha da venda dos estatutos, diplomas e cadernetas; das quotas dos sócios ( semanais 

e registadas em caderneta ); dos juros dos empréstimos; de quantias legadas e de quaisquer outros 

lucros produzidos pelas suas transacções. 

A Caixa era uma instituição a que os sócios, e mesmo os não sócios, podiam recorrer em caso 

de necessidade, contraindo empréstimos nas seguintes condições: até noventa por cento do capital 

depositado; por letra com fiador idóneo; sobre penhor de objectos de ouro e por escritura pública de 

hipoteca sobre prédios rústicos ou urbanos, até metade do seu valor. 

                                                 
23 - Ibidem, n.º 239, (3 de Março de 1892), p.3. 
24 - AP – Caixa Económica O. Alemquerense – Assembleia Geral, Actas, Acta n.º1, p. 2. 
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Passado um ano que foi sobre a data da sua constituição a Caixa já reunira 160 sócios, havia 

realizado um capital de 114.500$000 réis e tinha-se instalado em sede arrendada no bairro do Areal. 

No decorrer da sua relativa longa vida de 27 anos presidiram, sucessivamente, à Direcção, o 

Padre Caetano Ferreira da Rocha Branco ( Pároco de Triana, freguesia operária), José de Oliveira, 

João António de Oliveira, Abraão Evangelista, Manuel Ataíde, Bernardo José Alves e João Carlos 

Sant’Ana.  

Alguns destes homens tinham fortes ligações à indústria local. José de Oliveira foi chefe da 

oficina de encarte e encarregado do armazém de fio da fábrica do “Meio”, Abraão Evangelista foi 

mestre da oficina de acabamentos da mesma fábrica, Bernardo José Alves foi responsável pela 

lavagem de lãs e respectivo armazém, ainda na mesma fábrica e Manuel Ataíde foi administrador da 

fábrica da “Romeira”. Portanto, ligados às fábricas, mas não simples operários. 

O terceiro aniversário da Caixa seria comemorado com a inauguração da sua Biblioteca e com 

a realização de uma sessão solene que decorreu no novíssimo edifício dos Paços do Concelho, ele 

próprio um majestoso e bem visível símbolo da nova ordem económica que vigorava na vila 

industrial. Nesse dia, 19 de Março de 1895, os oradores de serviço deram o melhor do seu esforço 

na defesa dos solidários objectivos da aniversariante. Usando da palavra, disse Teodoro da Cunha: 

«As Caixas Económicas são instituições de Previdência necessárias ao operário, pois elas muitas vezes vêm-lhe 

dulcificar a vida, trazendo-lhe luz e calor ao catre mísero, onde a doença tem feito estragos pecuniários a que eles 

sucumbiriam se não fosse a previdência em se associarem a elas.».
25

 

Mais acutilante, um outro orador, António Ignácio dos Santos, secretário da cooperativa, «leu 

um magnífico discurso (…) sobre o que são os agiotas», traçando os seus perfis com «mão firme e 

justa», incitando os operários a que «se filiem na Caixa Económica para se livrarem desse monstro 

(sic) que suga as classes desfavorecidas de fortuna, os míseros que trabalham e que necessitam de 

capital para desenvolver qualquer indústria ou qualquer negócio.». Impressivamente, acrescentaria 

o redactor da acta que «o seu discurso causou impressão no selecto auditório, pois continha 

verdades como punhos», sendo por isso saudado com prolongada salva de palmas.26 

Passado um ano, pelo quarto aniversário, a cerimónia que decorreu no Club Alemquerense, 

teve como convidado de honra Costa Goodolfim. Sobre a sua intervenção dedicada à «caridade, 

previdência e instrução» registaria a acta: 

«(…) descreve o que é a economia e os benefícios que dela resultavam, e historia a instituição das caixas 

económicas (…) refere-se às associações de socorros mútuos, caixas de pensões e outras, das quais o primeiro pórtico 

é a economia. Cita vários factos reais, para demonstrar o que é a Previdência e as vantagens que têm as caixas 

                                                 
25 - AP – Caixa Económica O. Alemquerense – Assembleia Geral, Actas, Acta n.º 3, p. 5. 
26 - AP – Caixa Económica O. Alemquerense – Assembleia Geral, Actas, Acta n.º 3, p. 6.  
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económicas, e termina fazendo um apelo ao operariado alenquerense para que este se congregue em tão útil 

instituição.».
27

 

Instituída com o objectivo claro de servir o operariado local, a Caixa parece, contudo, ter 

encontrado algumas dificuldades em captar associados nesse extracto social. Um escrutínio à 

composição dos seus quadros dirigentes, revela-nos a presença de administradores fabris como 

Cardona Barata e Salomão Guerra, de mestres e outros quadros superiores como José dos Santos 

Pina ou José Alves Godinho Évora, comerciantes como António Fernando Pinto Júnior ou José 

Dionísio Leitão, funcionários da administração como João Carlos Sant’Ana que também foi o 

regente de uma das Bandas locais, tal como João Carlos Mendonça, proprietários, artífices 

instalados em loja própria, etc. 

No que concerne à fábrica do “Meio” pode mesmo dizer-se que todos os seus principais 

responsáveis passaram pela direcção da cooperativa, uma vez que para além dos já citados Cardona 

Barata, José dos Santos Pina, João Carlos Mendonça, Abraão Evangelista, José de Oliveira e 

Bernardo José Alves, foram também directores Manuel Marques, Segismundo Alves Damasceno, 

José Cabral e Francisco Pedro Coelho. 

Talvez porque a Caixa Económica Operária tivesse passado a ser um pouco de toda a vila, 

quando da revisão dos Estatutos - ditada pelo facto se «se reconhecer a insuficiência destes» - na 

Assembleia que reuniu no dia 25 de Julho de 1806 e prosseguiu no dia seguinte, a sua designação 

passaria a ser a de Caixa Económica de Alemquer,  por proposta do sócio Alfredo da Silva da Rosa. 

Esta Caixa prestaria os seus serviços até 1919, ano em que se extinguiu. Sobre as causas dessa 

extinção, a acta da última Assembleia Geral, redigida com a data de 23 de Março de 1919, 

menciona que a Caixa se dissolvia por não ter condições de vida e «nada justificar actualmente a 

sua existência», pelo que o lucro de 355$400 réis existente foi mandado distribuir pelos 25 sócios 

ainda no activo. Por último, deliberaram os sócios presentes a entrega do mobiliário e do acervo da 

Biblioteca ao “Centro Republicano” local. 

 

Uma instituição de tipo diferente, criada para enfrentar uma situação de carência ditada por 

circunstâncias conjunturais centradas na I Grande Guerra, foi a Sopa dos Pobres de Alenquer. 

A Sopa dos Pobres foi instituída nesta vila no ano de 1918, o último da guerra, tendo por 

pano de fundo um contexto histórico por demais conhecido: o ainda jovem regime republicano 

afundava-se num clima de forte instabilidade política, agravado pelas consequências funestas para a 

nossa e outras economias, de uma guerra que se arrastava e na qual Portugal envolvera um ‘Corpo 

Expedicionário’ sem que para isso ele estivesse preparado, quer logística, quer militarmente. 

                                                 
27 - Ibidem, p. 9. 
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Em consequência, viu-se o País a braços com uma situação de escassez no que respeitava, 

principalmente, a bens alimentares e matérias-primas, daí nascendo um problema geralmente 

identificado como o das «subsistências». 

Procurando combatê-lo, um pouco por todo o país e junto das Câmara Municipais, foram 

então criadas as Comissões Municipais de Abastecimentos com que se pretendeu fazer frente à 

situação, quer controlando os preços especulativos, quer fiscalizando a circulação de mercadorias de 

modo a evitar o açambarcamento de bens essenciais, quer ainda enfrentando o chamado mercado 

negro. 

A imprensa local, no caso o Jornal d’Alemquer, fomentando aquilo a que hoje chamaríamos 

boas práticas, ia publicando nas suas páginas alguns exemplos relevantes, como o dado pelo seu 

«amigo e assinante sr. Pedro Luiz d’Oliva, da Quinta do Ventoso» que: 

«(…) entregou espontaneamente, à comissão de abastecimentos deste concelho, uma porção de batata para 

ser vendida ao público pelo preço que a comissão estipulasse (…) O procedimento do sr. Pedro d’Oliva é digno de todo 

o elogio, e bom seria que fosse imitado por outros lavradores do nosso concelho, que assim concorreriam para 

facilitar a espinhosa missão da Comissão de Abastecimento, e para atenuar um pouco a medonha crise que se 

atravessa.».
28

 

Faltando de tudo um pouco, faltava também a lenha necessária ao aquecimento das caldeiras 

das fábricas – o que nos leva a inferir que, trabalhando as caldeiras a lenha, isso acontecia porque 

não lhes chegava o habitual carvão de pedra - e tal facto viria a estar na origem de uma 

movimentação operária que mobilizaria a classe local em defesa da laboração das suas fábricas. 

Publicou então o mesmo Jornal d’Alemquer: 

«Tendo sido proibida pela Comissão de Abastecimentos a exportação de lenha para fora do nosso concelho, foi 

detido na segunda-feira um comboio de lenha, composto de uns vinte e tantos carros, pertencentes ao sr. Artur de 

Menezes, lenha que era destinada à Companhia União Fabril, e que o sr. administrador do concelho e a junta 

revolucionária local, apreenderam fazendo-a distribuir pelas fábricas dos sr. Ferreira e Ramos [Companhia de Fiação e 

do Meio], que por falta de combustível tinham parado nesse mesmo dia.».
29  

Este episódio viria a conhecer novo desenvolvimento, pois tendo o Governador Civil 

autorizado a exportação de lenha para outros concelhos e novo carregamento estivesse preparado 

para sair, como relatou o Jornal d’Alemquer, as sirenes das fábricas fizeram-se ouvir: 

«(…) ao que o pessoal operário, das quatro fábricas de lanifícios em número aproximado de 600 pessoas, se 

opôs, abandonando o trabalho e impedindo a saída dos referidos carros, dirigindo-se a casa do sr. administrador para 

reclamar que a lenha aqui ficasse (…) os operários retomaram o trabalho na melhor ordem ficando aqui a lenha em 

questão.».
30

 

                                                 
28 - Jornal d’Alemquer, n.º 229, (17 de Fevereiro de 1918), p. 3. 
29 - “Movimento Operário” in Jornal d’Alemquer, n.º 220, (16 de Dezembro de 1917 ), p.2.  
30 - Ibidem, p. 2.  
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O administrador do concelho era Artur Ferreira da Silva que, como membro do Partido 

Unionista de Brito Camacho, havia participado no movimento de 5 de Dezembro de 1917 que havia 

colocado no poder Sidónio Pais, pelo que a ninguém surpreendeu a sua nomeação como 

administrador concelhio, facto acolhido com júbilo, pois Artur “Ségeiro”, criador de cavalos, 

proprietário de uma empresa de transportes ( com séges ou carros de tracção animal ) e brilhante 

cavaleiro tauromáquico amador, gozava localmente de grande estima. 

Fazendo disso eco, o Jornal d’Alemquer traçar-lhe-ia o seguinte retrato ao noticiar a sua posse 

como administrador: 

«(…) tomou posse de administrador deste concelho o nosso prezadíssimo amigo sr. Artur Ferreira da Silva. 

Republicano de velha guarda, carácter impoluto, alma nobre e franca de verdadeiro português amigo da sua Pátria e 

especialmente do concelho de Alenquer, onde nasceu e sempre tem vivido (…) intransigente nos seus princípios 

republicanos, a sua alma bondosa está sempre ao lado dos pequenos, dos oprimidos e dos humildes (…) a sua acção 

como vereador tem sido mais de uma vez assinalada, principalmente na questão das subsistências, devendo-se à sua 

extraordinária actividade o ter conseguido o ano passado, uma quantidade grande de farinha e milho, que muito 

atenuou a crise que então se atravessava.».
31

 

Artur “Ségeiro” não ocuparia por muito tempo o lugar de administrador concelhio, pois em 

Março do ano seguinte haveria de pedir a demissão do mesmo em consequência do partido em que 

militava ter deixado de apoiar o governo dito da “República Nova”.  

Todavia, nessa sua curta passagem pela administração concelhia, teve ainda tempo para 

impulsionar e apoiar uma obra que se revelaria importante para uma vila onde, à semelhança de 

muitas outras, a fome se fazia sentir em muitos lares: a Sopa dos Pobres de clara inspiração 

sidonista. 

Embora a Comissão Municipal de Abastecimentos viesse a actuar energicamente contra os 

especuladores fazendo recolher no Celeiro Municipal
32

 os géneros confiscados ou adquiridos para 

venda a preço justo marcado pelo lavrador e aceite pela Comissão, ou mesmo a preços estipulados 

por aquela, a verdade era que algo mais se tornava instante fazer. 

Foi então que em Fevereiro de 1918 várias personalidades locais, correspondendo a uma 

convocatória do administrador, compareceram a uma reunião que se realizou no edifício dos Paços 

do Concelho, contando-se entre elas Maria Milne Carmo conhecida pela sua dedicação aos mais 

pobres, o Dr. Francisco Magalhães, advogado e notário, o Dr. Abílio Gil Ferrão, igualmente 

advogado e notário, o Dr. Júlio Vidal, o Dr. Severo Cid, conservador, José Joaquim dos Santos 

Guerra, gerente da fábrica da “Chemina”, Abílio Soares, Henrique Campeão, solicitador e director 

do Jornal d’Alemquer, José Alves Fevereiro, comerciante e alguns outros interessados no problema. 

                                                 
31 - “Administrador do Concelho” in Jornal d’Alemquer, n.º 220, (16 de Dezembro de 1917), p.1. 
32 - Os Celeiros Municipais criados por decreto governamental viriam a ter vida efémera. 
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Analisada a situação social da vila, decidiram os presentes avançar com a criação da Sopa dos 

Pobres, nomeando uma «comissão executiva provisória» de que fizeram parte o Dr. Francisco 

Magalhães, José Joaquim Guerra, Abílio Soares e Maria Milne Carmo que se afirmaria desde logo 

como a alma da instituição. 

No uso da palavra, José Joaquim Guerra declararia que: 

«(…) como accionista e director-geral da Fábrica da Chemina, concorda com essa idéia e diz que com todo o 

empenho auxiliará a iniciativa (…) tanto mais que a sua fábrica já tem feito todo o possível para minorar a crise por 

que passam os operários, que reconhece terem absoluta necessidade de socorros, pois alguns se encontram na maior 

miséria. Entende que as empresas fabris têm obrigação de olhar pelos seus operários, porque são eles que em todos 

os tempos, com o seu trabalho e o seu suor lhes enchem os cofres de dinheiro. Que distribuam menos lucros pelos 

seus accionistas mas que olhem com mais amor pelos operários, pois que não tendo eles bom alimento, nem força 

podem ter para bem desempenhar o seu lugar e produzir o trabalho que vai aumentar as fortunas capitalistas.».
33

 

Este problema da fome grassando na vila deveria atingir particularmente a população 

operária, uma vez que, desde início, se nota alguma preocupação em trazer para a iniciativa os 

principais representantes das fábricas locais. Por exemplo, na segunda reunião organizativa José 

Joaquim Guerra «propõe que se adie a reunião (…) em virtude das fábricas Ribeiro Ferreira e Júlio 

Lima ainda não terem respondido ao ofício da comissão…»34. Também o primeiro artigo do Jornal 

d’Alemquer sobre esta matéria deixa perceber isso mesmo: 

«Há por aí casos de verdadeira miséria, e em mais de um lar a fome se faz sentir com todos os seus horrores. 

Chefes de família, conhecemos, que partem para o trabalho  dias consecutivos sem nada comerem até à noite (…) É 

necessário, absolutamente necessário, acudir à classe operária, socorrê-la imediatamente, pois de contrário a 

tuberculose e outras doenças contraídas pela falta de alimento e excesso de trabalho, irão ceifando existências 

preciosas e roubando às indústrias os braços que são precisos para o seu desenvolvimento.».
35

 

Entretanto iam sendo tornadas públicas as adesões à obra, entre elas as das fábricas e também 

as dos seus gerentes ou proprietários a título individual. Figuras conhecidas como Guilherme João 

Carlos Henriques, o historiador da Carnota, também contribuiriam generosamente, mas do Governo 

nada viria, tendo sido com algum pesar que a comissão tomou conhecimento que o Ministério da 

Guerra não poderia fornecer, como já o fizera a outras instituições, as “cozinhas de campanha” 

solicitadas e que a Provedoria da Assistência não se encontrava em condições de subsidiar a Sopa 

dos Pobres de Alenquer por falta de verba. 

Essas contrariedades não desmotivariam a comissão que, entretanto, havia já encontrado um 

local para instalar a cozinha, a antiga ermida de S. Sebastião, na Calçada do Espírito Santo, que até 

há bem pouco tempo havia servido como animatógrafo. 

                                                 
33 - “A Sopa dos Pobres” in Jornal d’Alemquer, n.º 229, (17 de Fevereiro de 1918), p. 1. 
34 - Ibidem, n.º 230, (24 de Fevereiro de 1918), p.1. 
35 - Jornal d’Alemquer, n.º 229, (17 de Fevereiro de 1918), p. 1. 
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Entretanto um facto ocorrera que tornara ainda mais premente a entrada em funcionamento da 

instituição, e, em função dele, a vila viu-se subitamente confrontada com um inesperado aumento 

do número de necessitados, pois a fábrica do “Meio” de Pimentel Ramos havia fechado portas por 

não haver conseguido resistir à crise instalada, lançando desse modo no desemprego os 150 

operários que nela ainda laboravam. 

Seria no dia 24 de Julho de 1918 que a Sopa dos Pobres abriria finalmente portas. Pelo Jornal 

d’Alemquer sabemos hoje que, logo no primeiro dia foram servidas 166 sopas a três centavos o 

litro, no segundo outras 171, no terceiro 217, não parando esse número de aumentar até ao limite da 

capacidade da instituição em as fornecer. 

Segundo o mesmo jornal, «os indivíduos que recebiam a sopa, na sua totalidade operários, 

mostravam-se cheios de gratidão, e comovidos agradeciam (…)».36 No número seguinte esse 

periódico noticiava que: 

 «Procurou-nos o nosso assinante sr. João Luiz Lourenço, pedindo-nos que em nome dos operários da Fábrica 

de Papel [então de lanifícios] apresentemos à comissão organizadora da «Sopa» o testemunho da sua gratidão por tão 

benemérita como útil iniciativa, que muito veio minorar-lhes as grandes dificuldades da hora presente.».
37

 

Enquanto funcionou a Sopa contou sempre com muitos apoios, quer privados, quer 

institucionais. As colectividades, particularmente as duas Bandas da vila, organizaram «quermesses 

e festas», na praça de touros da vila decorreram espectáculos tauromáquicos de beneficência a seu 

favor e comerciantes e proprietários ofereceram os mais variados géneros alimentares. Por vezes 

aconteceram donativos bem singulares como o seguinte: «o sr. Tito Batoréu enviou 3$40 produto 

do excesso de preço por que vendeu 34 litros de petróleo no seu estabelecimento que devendo ser 

vendido a $40 foi vendido a $50».38 

Sempre sob a orientação da benemérita Maria Milne Carmo, que chegou a percorrer o imenso 

concelho de charrete recolhendo dinheiro e géneros para a obra, esta Sopa dos Pobres de Alenquer 

funcionaria ainda, segundo referências jornalísticas, por um lapso de tempo dilatado, sem contudo 

ter alguma vez adquirido personalidade jurídica. 

                                                 
36 - Ibidem, n.º 248, (30 de Julho de 1918), p.1.  
37 - Ibidem, n.º 249, (7 de Julho de 1918), p.1. 
38 - Jornal d’ Alemquer, n.º 253, (4 de Agosto de 1918), p.1. 


