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Vivendo com os vírus: 
a gripe pneumónica e a 
Covid-19

Paulo Girão



A vivência do drama da pandemia de COVID-19 que grassa hoje no 
nosso planeta pode ser comparada ao fenómeno dramático vivido pe-
las populações humanas um século atrás com a denominada “Gripe Es-
panhola”, que em Portugal ficou conhecida como Pneumónica (ou Gripe 
Pneumónica). Analisando diferentes contextos históricos, o tipo de abor-
dagem realizado neste artigo incide sobre questões de natureza diversa 
mas complementar. Começamos por abordar as duas pandemias no pa-
norama internacional e nacional: as suas origens, o grau de conhecimen-
tos científico, as medidas terapêuticas aplicadas e o aparecimento dos 
primeiros casos, salientando o papel da Direção-Geral de Saúde e das 
autoridades administrativas e sanitárias em Portugal. Seguidamente, as-
sociamos o Algarve, de forma específica, na comparação das duas doen-
ças, destacando as características demográficas das populações na região, 
a situação sanitária e alimentar vivida nas povoações algarvias há cem 
anos atrás e a evolução da doença e consequentes medidas de combate 
tomadas no território nas duas épocas. Para finalizar, são feitas reflexões 
sobre o impacto sofrido no território algarvio no seguimento dos efeitos 
e consequências trazidos pelas pandemias analisadas sobre as populações 
da região.

1. Origem e dimensão das pandemias

Tal como outros organismos vivos, vírus e bactérias têm circulado desde 
sempre no nosso planeta e precedem a presença do ser humano na Terra. 
Ao longo da História, as populações humanas têm sofrido contágios epi-
démicos motivados por infeções de origem viral, que, em ocasiões mais 
graves, originaram pandemias com sérias consequências demográficas, 
económicas e sociais. Existem relatos de surtos epidémicos desde a Anti-
guidade Clássica1. Durante a expansão marítima europeia para os restantes 
continentes foram criadas condições para que surtos pandémicos ocorres-
sem em períodos cíclicos, com intervalos irregulares, transmitidos através 

1 Hipócrates descreveu uma epidemia de características gripais no século V a. C., in Sobral, 
José e Lima, Luísa “A epidemia da pneumónica em Portugal no seu tempo histórico”. in Ler 
História [online], 5 e Girão, Paulo (2003). A Gripe Pneumónica. Casal de Cambra: Caleidos-
cópio, 51 
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das rotas oceânicas, situação que se acelerou nos tempos mais recentes com 
a multiplicação e rapidez das viagens entre países e continentes.

No caso da gripe, a origem de muitos dos surtos pandémicos tem sido 
o continente asiático2. Mais recentemente, essa situação repetiu-se com o 
aparecimento do coronavírus SARS (Severe Acute Respiratory Syndrome) 
detetado pela primeira vez na China em 2002, e também com o surgimento 
de um novo coronavírus também na mesma região, em 2019, designado por 
SARS-CoV-2, cuja doença se tornou mundialmente conhecida como CO-
VID-19 (Coronavirus Disease 2019). No entanto, a realidade histórica tam-
bém demonstrou que outras zonas geográficas têm sido referenciadas como 
focos de origem pandémica. Os primeiros casos de Gripe A (a chamada Gri-
pe Suína), que circulou pelo planeta em 2009, foram detetados no México. 

Em 1918, a mais letal pandemia viral ocorrida na história da Huma-
nidade, a “Gripe Espanhola”, como era internacionalmente reconhecida e 
que, em Portugal, ganhou a designação de Gripe Pneumónica3, parece ter 
tido origem num acampamento militar americano, no Kansas, nos Estados 
Unidos da América, de onde terá propagado a partir de março e abril desse 
ano através das movimentações militares que levaram as tropas americanas 
a combater em solo europeu (Dávila 1993: 18)4. 

Relativamente à pandemia de 1918, que se prolongou numa terceira 
vaga pelo ano seguinte, o número de vítimas mortais estimado varia de 
autor para autor, mas não terão morrido menos de 50 milhões de pessoas, 
na sua esmagadora maioria na segunda vaga epidémica ocorrida nos últi-
mos meses de 1918. Para agravar os problemas na época, esta mortandade 
aconteceu numa altura em que se contabilizavam as baixas causadas pela 
Grande Guerra. O número de contágios é incerto, mas a hipótese da Gripe 
Pneumónica ter infetado mais de um terço da população mundial parece 
reunir consenso entre os especialistas, ou seja, estamos a falar de mais de 
500 milhões de pessoas (Sobral e Lima 2018: 3). 

Esta pandemia não poupou nenhum continente. Nas ilhas ocidentais 

2 Foi o que aconteceu nas pandemias de 1580, de 1781 e de 1889, em que a Europa foi seve-
ramente afetada, in Girão, Paulo (2003:51).
3 Denominação atribuída por Ricardo Jorge, epidemiologista internacionalmente reconhe-
cido, e que era na altura Diretor-Geral de Saúde e Comissário Geral do Governo no combate 
à pandemia de gripe em Portugal em 1918.  Ibidem, 55
4 A tese da origem americana da pandemia de 1918 é a opinião dominante, apesar de existiram 
outras versões sobre a proveniência do vírus, in Sobral, José e Luísa Lima (2018: 8).



do arquipélago de Samoa cerca de 22% da população terá morrido sob os 
efeitos da doença e, no Canadá, populações inteiras de Inuit desapareceram 
(Johnson 2003: 132). Na Índia, terão sido mortalmente atingidas pela epi-
demia gripal entre 17 a 18 milhões de pessoas, ultrapassando nesta região 
a totalidade das vítimas de mortalidade causadas pelo conflito bélico (Ra-
manna 2003: 86). Portugal não foi poupado pela pandemia gripal de 1918 
tendo registado oficialmente cerca de 60 mil vítimas mortais, ainda que 
os valores finais tenham sido seguramente mais elevados (Sobral e Lima, 
2018: 10; Frada 1998: 199)5. No nosso País, a taxa de mortalidade gripal 
registada nesse ano atingiu valores médios superiores à maioria dos países 
europeus (Sobral e Lima, 2018: 1).

Presentemente responsável pela morte de cerca de 4 milhões de pessoas, 
a COVID-19 foi identificada pela primeira vez em dezembro de 2019 na 
cidade chinesa de Wuhan, situada na província de Hubei. A 31 desse mês, 
o Gabinete da Organização Mundial de Saúde na China relatou a existência 
de mais de duas dezenas de casos de pneumonia de origem desconhecida 
detetados nessa região. Nos dias 10 e 11 de janeiro de 2020 as autoridades 
chinesas identificaram o agente causador dos casos citados como um coro-
navírus de tipo novo6. A primeira morte identificada pela nova doença foi 
um homem de 61 anos de idade que era cliente regular de um mercado em 
Wuhan. Estávamos no dia 11 de janeiro. O Ano Novo Chinês aproximava-
se e as deslocações para férias de milhões de pessoas facilitaram a trans-
missão do vírus. Rapidamente a epidemia galgou fronteiras e em meados 
desse mês foram detetados casos de COVID 19 na Tailândia, no Japão e 
na Coreia do Sul. No dia 14 de fevereiro foi notificada a primeira morte na 
Europa motivada pelo novo coronavírus: tratava-se de um turista chinês 
com 80 anos, falecido num hospital parisiense (Marçal e Fiolhais 2020: 23).

5 As causas de muitos óbitos não eram registadas e permaneciam ignoradas devido às 
dificuldades de diagnóstico. A avassaladora quantidade de óbitos surgidos num curto perío-
do temporal dificultava registos precisos e havia falta de pessoal administrativo ou simples-
mente não existia o hábito de se requererem certidões de óbito, in Girão, Paulo (2003: 55).
6 https://observador.pt/2020/11/17/primeiro-caso-de-covid-19-descoberto-ha-exatamente
-um-ano-as-imagens-e-a-cronologia-de-um-ano-de-pandemia/
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2. A Gripe Pneumónica: dúvidas e incertezas

À distância de um século, a comparação entre as duas pandemias aqui 
analisadas levanta muitas questões, a começar pelo conhecimento científi-
co das respetivas doenças. A pandemia gripal de 1918 era, na altura, objeto 
de dúvidas e incertezas quanto à sua etiologia. Os vírus só começaram a ser 
observados nos anos 30 do século passado através de microscópio eletróni-
co e só em 1999 foi possível confirmar o vírus influenza A, H1N1, como 
responsável pela Gripe Pneumónica, após a análise genética de tecidos exu-
mados de cadáveres falecidos com a doença (Marçal e Fiolhais 2020: 139). 
Na altura, a sintomatologia dos doentes infetados evidenciava sinais típicos 
de uma gripe. Em Portugal, Ricardo Jorge não tinha dúvidas quanto a essa 
questão (Jorge 1919: 21). Amândio Campos, médico português do Hospital 
da Misericórdia da Mealhada em 1918, foi taxativo ao afirmar que a doença 
epidémica tinha todos os sintomas gripais clássicos: dores de cabeça, ca-
tarro óculo-nasal, dores musculares, febres elevadas, dificuldades respira-
tórias e complicações pulmonares (Campos 1919: 23). No entanto, face aos 
meios de diagnóstico existentes na altura, levantaram-se muitas dúvidas 
quanto ao agente causador. As autópsias realizadas na altura revelaram si-
tuações variadas. Muitos doentes faleceram com complicações pulmonares 
provocadas por diferentes bactérias, outros com lesões noutros órgãos7. 

Num contexto diferente, o vírus SARS-CoV-2 foi desde logo investigado 
à luz das novas tecnologias, beneficiando de um conhecimento científico 
mais elaborado. Aliás, a sequenciação genómica realizada em janeiro de 
2020 demonstrou a existência de um vírus com muitas semelhanças com o 
SARS surgido em 2002. Graças a uma técnica conhecida como criomicros-
copia eletrónica, foi possível estudar a forma tridimensional da proteína 
da espícula do SARS-CoV-2, importante para se conhecer o processo da 
infeção viral e, consequentemente, fundamental para a fabricação das vaci-
nas. Também é conhecida a forma de ligação do vírus ao recetor da célula 
do hospedeiro (Marçal e Fiolhais 2020: 18-20). O conhecimento técnico 
da doença tem permitido que os laboratórios científicos produzam vacinas 

7 Nuns casos foram detetados estreptococos, noutros pneumacocos. Ao realizar as suas au-
tópsias, Amândio Campos notou que o bacilo de Pfeifer, comum em situações pulmonares, 
raramente apareceu nas suas observações. In Campos, Amândio (1919). Breves Considera-
ções sobre a Grande Epidemia de 1918. Lisboa: Edição de autor, 23.



com alto grau de eficácia no combate à pandemia num espaço de tempo 
muito curto. Estes procedimentos científicos eram desconhecidos ou inefi-
cazes na época da Gripe Pneumónica.

Como reconhecia um médico inglês em 1918, “you can’t do anything for 
influenza”(Bristow 2003: 61). Para além das dificuldades de diagnóstico e 
de tratamento, é preciso ter em conta a conjuntura de guerra que se vivia 
na época e também a rapidez e brevidade com que a doença atacou as po-
pulações contagiadas. A segunda vaga epidémica, responsável pela tragédia 
humana ocorrida, circulou entre setembro e dezembro desse ano. As vaci-
nas preparadas para o combate à pandemia tiveram poucos efeitos práticos, 
uma vez que se desconhecia o antigénio causador da doença (Porras-Gallo, 
2009: 218). As próprias medidas de quarentena não parecem ter surtido 
efeitos (Maccracken e Curson 2003: 110). Nalguns países, os medicamen-
tos e as soluções químicas eram preteridas a favor da medicina tradicional 
(Rice 2003: 83). Noutros, abusava-se do uso do álcool (Johnson e Echenberg 
2003: 151 e 235) ou recorria-se a curandeiros ou feiticeiros, situação parti-
cularmente comum no continente africano (Bristow 2003: 66). Apesar de 
alguns governos, sobretudo os europeus, disporem de políticas estrutura-
das de saúde públicas, a verdade é que, na maior parte dos países, conceitos 
como “higiene pública” ou “medicina social” eram praticamente ignorados 
pelas autoridades públicas e as populações não dispunham de práticas de 
higiene individual enraizada. Na própria Alemanha não existia em 1918 
uma política nacional de saúde. A mesma situação podia ser constatada na 
Nova Zelândia ou no Japão, deixando os governos a adoção das medidas de 
combate à pandemia nas mãos das autoridades locais (Witte e Rice 2005: 
56, 76). Nas áreas rurais não havia recursos clínicos nem infraestruturas 
sanitárias, ficando as populações praticamente indefesas no combate à pan-
demia, situação bem evidenciada no caso da Índia (Ramanna 2003: 96).

3. O papel de Sidónio Pais e de Ricardo Jorge

Em Portugal, a intervenção das autoridades administrativas e sanitárias na 
luta contra a Gripe Pneumónica revelou problemas estruturais no domínio 
da saúde e da assistência pública herdados da época da Monarquia Consti-
tucional e que a jovem República Portuguesa procurou debelar. Os governos 
da I República assumiram a responsabilidade na organização dos serviços 



meridional   ensaios    14  |  15

sanitários e na prestação de apoio assistencial às populações nas vésperas da 
chegada da pandemia gripal. Em julho de 1918, a Secretaria de Estado do 
Trabalho passaria a tutelar os serviços de saúde apoiando a atuação da Dire-
ção-Geral de Saúde no apoio às autoridades administrativas e sanitárias lo-
cais8. Como é óbvio, a intervenção dos poderes públicos no combate à Gripe 
Pneumónica foi condicionada pelo desconhecimento dos processos clínicos 
ligados à doença, pela deficiente cobertura hospitalar e pelas dificuldades de 
comunicação e de transporte. A escassez de recursos humanos e financeiros 
e a lentidão burocrática na tomada de decisões urgentes e imediatas também 
não facilitaram o processo de luta contra a pandemia. Com o aparecimento 
da Gripe Pneumónica no nosso País, o Estado procurou disponibilizar linhas 
de crédito e suporte logístico para as populações vitimadas (Girão 2009: 118). 
Duas personagens tiveram um papel de destaque neste contexto: o Presidente 
da República, Sidónio Pais e Ricardo Jorge, Diretor-Geral de Saúde, nomeado 
Comissário Geral do Governo na luta contra a pandemia, com poderes alar-
gados ao nível da requisição de pessoal e material necessário e na adoção de 
medidas excecionais que julgasse necessário tomar9. 

Ficou no imaginário popular a presença física de Sidónio Pais na imple-
mentação de medidas concretas, na visita a hospitais, creches e orfanatos 
e no incentivo à mobilização nacional para a criação de movimentos de 
voluntariado para apoiar as populações carenciadas (Melo 2009: 249-250). 
Por sua iniciativa foi criada a Comissão Central de Apoio às Vítimas da 
Epidemia, que contava com a participação de pessoas influentes de Lisboa, 
responsável pela angariação de quantias substanciais de dinheiro, mediante 
donativos adquiridos através de subscrição pública. A Obra de Assistência 
5 de Dezembro, criada em março de 1918, contava com o apoio de Sidónio 
Pais, e teve um papel importante no apoio alimentar a populações de todo 
o País através da distribuição de sopa durante os meses da pandemia (Girão 
2003: 81). Por proposta de Sidónio Pais, os doentes hospitalizados com sin-
tomas gripais recebiam um escudo e uma refeição quente, após alta hospi-

8 A Direção-Geral de Saúde deixava de ser abrangida pelos serviços da Secretaria de Estado 
do Interior e passaria a ser tutelada pela Secretaria de Estado do Trabalho através do De-
creto-Lei nº 4 641 de 13 de julho de 1918, in Direção-Geral de Saúde, Boletim dos Serviços 
Sanitários, nº 6 e 7
9 Decreto nº 4872 de 7 de outubro de 1918, in Direção-Geral de Saúde, Boletim dos Serviços 
Sanitários, nº 6 e 7, 188.



talar, e às famílias dos mortos eram entregues dois escudos. Na fase crítica 
da pandemia, na transição do mês de outubro para novembro, o governo 
sidonista determinava a distribuição gratuita de senhas de racionamento e 
de cartões de consumo, e ordenava a requisição de gasolina e de automóveis 
particulares para utilização dos serviços de saúde (Girão 2009: 118). 

Coube à Direção-Geral de Saúde a coordenação das medidas de comba-
te à Gripe Pneumónica10. O seu responsável, Ricardo Jorge, era um profun-
do conhecedor de assuntos epidemiológicos. Sob sua responsabilidade, fo-
ram realizados contactos diários através de telegramas enviados e recebidos 
das diversas entidades administrativas e sanitárias locais e dos serviços go-
vernamentais. Foi notável a forma como o Diretor-Geral de Saúde transmi-
tiu as informações com grande sentido de rigor e transparência, seguindo 
modelos comunicacionais modernos utilizados hoje em dia (Lima e Sobral, 
2009: 275). Foi, assim, possível mobilizar os pedidos de auxílio solicitados, 
quer em meios humanos, quer materiais ou financeiros. Contudo, em mui-
tos casos, os entraves burocráticos e as dificuldades de transporte e comu-
nicação existentes na época inviabilizavam a prestação do apoio requerido.

 Com a perceção da chegada de uma nova vaga gripal a Portugal, de 
características mais severas, Ricardo Jorge enviava em meados de Setem-
bro de 1918 circulares aos governadores civis e delegados de saúde do País 
ordenando que todos os médicos e subdelegados de saúde retornassem aos 
seus postos de trabalho para estarem de prevenção contra a pandemia que 
começava a atingir populações do norte, com especial incidência no Porto 
e em Amarante, para onde foram enviadas inspeções médicas (Girão 2003: 
82). No início de outubro desse ano, Ricardo Jorge anunciava na imprensa 
um conjunto de medidas profiláticas recomendadas às populações e às au-
toridades. Apelava-se à limpeza de ruas e de casas, pedia-se um apertado 
controlo policial e sanitário das migrações agrícolas e militares, organiza-
vam-se os concelhos em zonas médicas e farmacêuticas, adiava-se a aber-
tura das escolas, suspendiam-se inspeções militares e proibiam-se feiras e 
romarias. Para além disso, recomendava-se a lavagem das vias respiratórias 
e aconselhava-se a hospitalização de casos graves. Em meados de outubro, 
a Direção-Geral de Saúde publicava uma nova regulamentação para que 
as farmácias alargassem os seus horários de atendimento e suspendia o 

10  A Direção-Geral de Saúde tinha sido criada em 1899 e dotada de regulamento próprio 
em 1901 (Sobral e Lima 2018: 22).
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descanso dominical dos farmacêuticos. No final desse mês, apelava-se aos 
médicos para coordenarem esforços com a Comissão Central dos Socor-
ros às Vítimas da Epidemia e com as comissões locais para se proceder 
a uma distribuição mais eficaz de medicamentos aos mais necessitados e 
dava-se especial atenção à colaboração com as autoridades portuárias, par-
ticularmente na vigilância de barcos provenientes das colónias portuguesas 
(Girão 2003: 83). A transição para o mês de novembro foi terrível para os 
serviços da Direção-Geral de Saúde, sem capacidade para atender aos inú-
meros pedidos. Felizmente, no final desse mês, começava-se a entrar em 
fase de rescaldo. “É necessário que se liquidem as contas”, escrevia Ricardo 
Jorge ao Delegado de Saúde de Faro em telegrama datado de 22 de novem-
bro desse ano (Girão 2003: 160). O acompanhamento da situação pandé-
mica por parte de Ricardo Jorge terá sido certamente uma tarefa esgotante 
e angustiante, não só pelo intenso ritmo de trabalho diário, revelado pelos 
inúmeros telegramas enviados e recebidos, mas também pela sensação de 
impotência e de incerteza face à rapidez e brevidade do vírus em circulação 
e à gravidade da situação no terreno.

4. O aparecimento da COVID 19 em Portugal e as primeiras medidas 
tomadas

De certa forma, alguns dos problemas descritos parecem refletir-se nos 
dias de hoje em Portugal e no resto mundo, com o rápido aparecimento 
de novas variantes do coronavírus do SARS- CoV-2. O grau de incerteza é 
elevado, apesar das medidas estabelecidas e dos avanços científicos realiza-
dos. Desde o início de janeiro de 2020 que os serviços governamentais e as 
autoridades sanitárias portuguesas têm estado atentos ao desenvolvimento 
da pandemia ainda antes de chegar à Europa. A 15 de janeiro, a Direto-
ra-Geral de Saúde, Graça Freitas, prestava as primeiras declarações sobre 
o novo coronavírus afirmando que o surto estava contido e que não era 
previsível uma propagação em massa11. No entanto, a 22 do mesmo mês, 
eram ativados serviços de alerta nos hospitais Curry Cabral e Estefânia, 
em Lisboa, e no Hospital São João, no Porto. Três dias depois, um caso sus-
peito foi verificado, mas as análises revelaram resultado negativo. A 30 de 

11https://observador.pt/2020/11/17/primeiro-caso-de-covid-19-descoberto-ha-exatamen-
te-um-ano-as-imagens-e-a-cronologia-de-um-ano-de-pandemia/



janeiro, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, preocupado 
com a situação, manifestava intenção de acompanhar de perto a situação 
pandémica e mostrava disponibilidade para colaborar com a Organização 
Mundial de Saúde. Começava aqui uma intervenção regular e permanente 
do Chefe de Estado ao lado do Governo e das entidades públicas no terre-
no, no diálogo, apoio e acompanhamento dos acontecimentos, um pouco à 
imagem de Sidónio Pais um século atrás. 

No final de fevereiro de 2020 a Itália deparava-se com um surto inten-
so de COVID-19. Dez cidades da Lombardia foram postas de quarentena, 
eram fechadas escolas e encerrados eventos desportivos e culturais, uma 
prática que haveria de ser seguida em Portugal e um pouco por todo o 
mundo (Marçal e Fiolhais 2020: 25-26). A 28 desse mês, o Governo portu-
guês reforçava o stock de medicamentos em todos os hospitais do país. Por 
essa altura, Marcelo Rebelo de Sousa alertava para a possibilidade do surto 
pandémico se espalhar pela Europa e António Costa, Primeiro-Ministro 
português, ao mesmo tempo que apelava à população para evitar alarmis-
mos, avisava que era preciso ter a consciência dos riscos12. O primeiro caso 
diagnosticado em Portugal foi registado a 2 de março. Tratava-se de um 
médico de 60 anos, vindo do norte de Itália e internado no Hospital de 
Santo António, no Porto (Ibidem: 26). Nesse mesmo dia o Governo legis-
lava no sentido de garantir que os empregadores públicos teriam que elaborar 
planos de contingência alinhados com as orientações emanadas pela Dire-
ção-Geral de Saúde, no âmbito da prevenção e controlo de infeção pelo novo 
coronavírus13. Dois dias depois, o Primeiro-ministro anunciava uma linha de 
crédito no valor de 100 milhões de euros para apoiar empresas prejudicadas 
pelo impacto económico da pandemia14. A 10 de março eram suspensos os 
voos de Itália15. No dia seguinte, a Organização Mundial de Saúde classifi-
cou oficialmente a epidemia causada pelo SARS-CoV-2 como pandemia. A 
13 desse mês foi publicada legislação que estabelecia medidas temporárias e 

12 https://observador.pt/2020/11/17/primeiro-caso-de-covid-19-descoberto-ha-exatamen-
te-um-ano-as-imagens-e-a-cronologia-de-um-ano-de-pandemia/
13 Despacho n.º 2836-a/2020 – DR, n.º 43/2020, 2º Suplemento, série ii de 2020-03-02, in 
https://dre.pt/legislacao-covid-19-por-data-de-publicacao#32020
14 https://observador.pt/2020/11/17/primeiro-caso-de-covid-19-descoberto-ha-exatamen-
te-um-ano-as-imagens-e-a-cronologia-de-um-ano-de-pandemia/
15 Despacho n.º 3186-d/2020 – DR, n.º 49/2020, 1º Suplemento, série ii de 2020-03-10, in 
https://dre.pt/legislacao-covid-19-por-data-de-publicacao#32020
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excecionais de combate à pandemia em Portugal, com vista à mobilização de 
recursos materiais e humanos, impondo restrições a estabelecimentos comer-
ciais e serviços e edifícios públicos e criando novas regras na utilização de 
transportes públicos e na adoção de medidas individuais de prevenção como 
o uso de máscaras e viseiras nos espaços públicos, prevendo-se ainda a imple-
mentação de medidas de apoio às empresas em dificuldades como o regime de 
lay off simplificado16. No dia 16 morria em Lisboa, no Hospital Santa Maria, a 
primeira vítima de COVID-19 em território nacional, um homem de 80 anos. 

Intensificava-se o controlo sanitário nos aeroportos e as fronteiras terres-
tres com Espanha fecharam, salvo transporte autorizado de mercadorias e 
deslocações por motivos profissionais. Dois dias depois, o Presidente da Re-
pública, em sintonia com o Governo e com a Assembleia da República, anun-
ciava o primeiro estado de emergência na história da democracia portugue-
sa17.O tráfego aéreo com destino e a partir de Portugal de todos os voos de e 
para países que não integram a União Europeia, com determinadas exceções, 
foi suspenso. As atividades letivas e não letivas formativas em regime pre-
sencial eram também suspensas. Salvo situações devidamente fundamenta-
das, as pessoas ficaram confinadas nas suas residências. Os estabelecimentos 
comerciais viram os seus horários ficar reduzidos, sendo que alguns foram 
obrigados a encerrar. Este estado de emergência seria prolongado por mais 
duas semanas e seria utilizado em mais quinze ocasiões durante os anos de 
2020 e 2021. As nossas rotinas mudaram de um momento para o outro. O 
que era temporário passou a ser permanente. O teletrabalho e as videocon-
ferências tornaram-se atividades rotineiras. O medo e a angústia passaram 
a dominar a vida das pessoas condicionando a forma de nos relacionarmos 
uns com os outros. 

Ainda pairam muitas incertezas no entendimento da COVID-19. Na rea-
lidade, a ciência ainda não consegue dar resposta a muitas questões levanta-
das pelos fenómenos virais. Tem-se apontado a hipótese do vírus causador 

16 Decreto-lei n.º 10-a/2020 – DR, n.º 52/2020, 1º Suplemento, série I de 2020-03-13 e Re-
solução do conselho de ministros n.º 10-a/2020 – DR, n.º 52/2020, 1º Suplemento, série I 
de 2020-03-13.
17 Resolução da Assembleia da República n.º 15-a/2020 – DR, n.º 55/2020, 3º Suplemento, 
série I de 2020-03-18 e Decreto do Presidente da República n.º 14-a/2020 – DR, n.º 55/2020, 
3 Suplemento, série I de 2020-03-18, Despacho n.º 3427-a/2020 – DR, n.º 55/2020, 1.º Su-
plemento, série II de 2020-03-18 e Despacho n.º 3427-b/2020 – DR, n.º 55/2020, 1º Suple-
mento, série II de 2020-03-18..



da Gripe Pneumónica ter tido origem numa recombinação genética entre 
um vírus de origem humana e um de origem suína provocando uma novi-
dade antigénica capaz de infetar com facilidade populações humanas (Dávila 
1993:10-11). Através de estudos científicos recentes, sabe-se que a sequência 
genética da COVID-19 é 96,2 por cento idêntica à do coronavírus do morce-
go CoVRaTG13, havendo por isso forte probabilidade deste animal ter sido 
a origem do SARS-CoV-2, mas não há ainda certezas absolutas quanto à cor-
relação estabelecida. Na realidade, estes processos de zoonose são normais na 
maioria das infeções virais registadas nos seres humanos (Marçal e Fiolhais 
2020: 34). Por outro lado, é muito complicado controlar o processo de muta-
ção dos vírus, dada a sua resistência e capacidade de adaptação. As grandes 
epidemias surgem quando novos vírus infetam populações que não estão 
imunes a novas estirpes. Estas resultam de um processo de variação antigé-
nica, ou seja, quando os antigénios de superfície dos vírus sofrem alterações 
significativas deixam de ser reconhecidos pelos sistemas imunitários dos 
hospedeiros, sendo assim muito fácil a sua propagação (Sartwell, Maxcy e 
Rosenau 1979: 199). 

5. As vagas pandémicas, os alvos preferenciais e a credibilidade da 
informação veiculada

A pandemia gripal de 1918 teve início numa primeira vaga, de caracte-
rísticas relativamente benignas, na primavera desse ano. No final do verão, 
surgiu uma nova estirpe gripal causadora da maior mortandade verifica-
da na História. Durante o mês de dezembro a doença foi desaparecendo. 
Surgiu ainda uma nova vaga nalgumas regiões da Europa e da América do 
Norte na transição para o ano de 1919 e que se prolongou nalguns casos 
até março desse ano, mas sem grandes efeitos em termos de mortalidade. 

A pandemia de COVID-19 teima em arrastar-se no tempo, uma vez 
que têm surgido novas variantes em diferentes pontos do globo, sendo que 
algumas têm revelado forte capacidade de contágio, apesar das medidas 
de prevenção adotadas pelos governos e dos avanços na vacinação. O grau 
de incerteza quanto à persistência desta pandemia ainda é grande. Quanto 
aos alvos preferenciais das pandemias virais, ainda há questões a esclare-
cer. O SARS-CoV-2 tem tendência para infetar de forma mais severa pes-
soas mais idosas e do sexo masculino. Uma possível explicação para esta 
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situação pode estar relacionada com a proteína recetora das espículas do 
vírus, a ACE2 (acrónimo inglês de angiotentsin-Converting Enzyme 2) que 
se encontra em maior número naqueles setores da população (Marçal e 
Fiolhais 2020,19). A Gripe Pneumónica, contrariamente a outras estirpes 
gripais, afetou severamente populações de jovens adultos. Uma explicação 
plausível para compreender este fenómeno poderá ser encontrada nos es-
tudos de McFarlane Burnett sobre gripe e imunologia nos anos sessenta do 
século passado. Segundo este investigador, os elevados níveis de mortalida-
de gripal nas populações de jovens adultos em 1918 ter-se-ão manifestado 
devido à excessiva reação orgânica à invasão bacteriana, uma vez que é 
dentro deste grupo etário que se encontram as reações inflamatórias mais 
vigorosas, ou seja, os pulmões dessas pessoas encheram-se de líquidos cria-
dos para deter as infeções, provocando a asfixia destes (Dávila 1993: 16-17). 

A credibilidade da informação transmitida à população criava por vezes, 
situações confusas quanto à veracidade dos dados e à eficácia das medidas 
adotadas. Na época da Gripe Pneumónica, como vimos, o grau de conhe-
cimento da doença era muito incipiente e a comunidade científica não era 
unânime quanto à aplicação das medidas de combate à doença. Paralelamen-
te às notas informativas da Direção-Geral de Saúde publicadas na imprensa, 
era frequente o uso de publicidade relatada nos periódicos a medicamentos 
variados e a desinfetantes à venda nas farmácias e drogarias, supostamente 
soluções milagrosas para a cura da doença. Com frequência eram noticiadas 
recomendações terapêuticas de médicos, por vezes, com a sugestão de medi-
das completamente antagónicas. Mesmo em relação ao uso de máscaras de 
proteção individual, não havia consenso entre os clínicos. Ricardo Jorge con-
siderava que o seu uso não tinha efeitos práticos. Já o seu colega, Amândio 
Campos, recomendava a sua utilização para a prevenção da transmissão da 
doença (Girão 2003: 98). A lavagem frequente das vias respiratórias parecia 
ser uma das poucas matérias consensuais entre a comunidade médica. 

Em relação à COVID-19, apesar dos canais oficiais de informação trans-
mitirem diariamente informações importantes e credíveis à população, têm-
se difundido na Internet e nas redes sociais notícias falsas e absurdas sobre a 
doença que têm cativado uma grande audiência e têm gerado fenómenos de 
desinformação que prejudicam o combate à pandemia. Paradoxalmente, vi-
vemos num mundo onde a informação chega a todos, a qualquer lugar e em 
qualquer momento, mas ao mesmo tempo muitas pessoas “constroem” a sua 



própria realidade informativa refugiando-se em grupos partilhados que de-
fendem pontos de vista muito próprios baseados em “teorias da conspiração” 
e em “fatos alternativos” (fake news). Um pouco por todo o lado têm surgido 
campanhas de caráter anticientífico alimentadas por informações manipula-
das que apenas servem para criar um clima de desconfiança na ciência e nos 
seus avanços. No caso da vacinação, por exemplo, apesar do elevado grau de 
segurança e eficácia comprovada das vacinas atualmente existentes no mer-
cado, muitas pessoas recusam-se a recorrer a elas sem qualquer justificação 
científica para o fazer. E o pior é que condicionam outros a não recorrerem à 
vacinação, nomeadamente familiares. 

Teorias absurdas têm surgido na Internet comprovativas do clima de desin-
formação espalhado nas redes sociais: o vírus SARS-CoV-2 como arma bioló-
gica; a convicção de que regiões com temperaturas mais elevadas são desfavo-
ráveis à transmissão do vírus; a ingestão de soluções milagrosas que contêm 
aplicações para uso industrial; o recurso a medicamentos usados no tratamen-
to da malária, como a hidroxicloriquina e a cloroquina; as curas espirituais fei-
tas a partir de programas televisivos (Marçal e Fiolhais 2020: 69-133)18. 

Já quanto ao uso das máscaras de proteção individual, a opinião não foi 
unânime no início da pandemia. O próprio diretor do programa de emer-
gência sanitária da Organização Mundial de Saúde desaconselhou o seu uso, 
isto em maio de 2020, em plena pandemia. Em março desse ano, a Diretora-
Geral de Saúde, tinha alertado para a ineficácia do uso das máscaras, mas, 
face a novos testes entretanto realizados, a mesma reverteu a posição e, a 13 
de abril, emitiu um comunicado defendendo o uso de máscaras em espaços 
interiores fechados (Ibidem: 43). A 1 de maio era legislada a obrigatoriedade 
do uso de máscaras de proteção nos estabelecimentos comerciais e de presta-

18 No reino da pseudociência, uma das mais fantasiosas teorias ligadas à COVID-19 está 
relacionada com a suposta ligação do vírus à introdução de tecnologias 5G sem fios. Se-
gundo os seus defensores, as radiações de micro-ondas usadas nos telemóveis e redes wifi, 
juntamente com as ondas eletromagnéticas emitidas pelos cabos de alta tensão ligadas à tec-
nologia 5G, envenenam as células sendo os vírus resíduos dessas células envenenadas. Esta 
ideia não só ganhou apoiantes, como motivou a destruição de torres de telecomunicações 
em vários pontos da Europa (torres essas compostas, por ironia, por equipamentos 3G e 
4G). Um médico norte-americano chegou mesmo a apresentar a possibilidade da pandemia 
de 1918 ter estado relacionada com a introdução da TSF, apesar da primeira emissão radio-
fónica só ter sido realizada em 1920 ( Marçal, David e Fiolhais, Carlos (2020). Apanhados 
pelo Vírus: Lisboa: Gradiva, 92-96).
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ção de serviços, nos edifícios públicos, nos transportes, nas creches e nos es-
tabelecimentos de ensino19, um mês antes da Organização Mundial de Saúde 
recomendar o uso destes equipamentos em locais públicos.

Foquemo-nos no impacto das pandemias em análise na região algarvia. 

6. As populações algarvias nos inícios dos séculos XX e XXI: duas 
realidades distintas

Comecemos por descrever sucintamente as características populacio-
nais da região algarvia. Na época da Gripe Pneumónica, a maioria das 
famílias algarvias vivia no campo. Em 1920, 77% da população algarvia 
residia em zonas rurais, valor superior à média nacional, estimado em 64% 
(SILVA 1970, anexos). Faro, Lagos, Silves, Olhão, Vila Nova de Portimão 
e Tavira eram os centros urbanos mais importantes na região em termos 
administrativos, religiosos, militares e económicos, apesar do número de 
habitantes ser relativamente reduzido tendo em conta as características bá-
sicas que definem um centro urbano20. Esta situação refletia o peso da agri-
cultura na estrutura socioeconómica da região e a dispersão da população 
pelas zonas do litoral, do barrocal e das serras. O isolamento geográfico 
face ao restante território continental e as péssimas acessibilidades condi-
cionavam o crescimento urbano e o desenvolvimento económico da região, 
em comparação com o dinamismo de algumas zonas a norte do rio Sado21. 
Sendo assim, não é de estranhar que a maioria da população ativa na altura 
estivesse ligada aos trabalhos agrícolas, ocupando as atividades industriais 
valores bem abaixo da média nacional, apesar da importância dos setores 
corticeiro e, sobretudo, conserveiro, e da pesca nas localidades costeiras22. 

Na atualidade, uma parte considerável da população algarvia reside em 
áreas urbanas23 e a pesca e a agricultura, atividades económicas tradicional-

19 Decreto-lei n.º 20/2020 - DR n.º 85-A/2020, Série I de 2020-05-01 in https://dre.pt/legis-
lacao-covid-19-por-data-de-publicacao#32020.
20 Segundo o Censo de 1920, a cidade de Faro ultrapassava os 12 mil habitantes, Olhão e Tavi-
ra andavam à volta dos 11 mil habitantes, enquanto Lagos, Vila Nova de Portimão e Silves não 
chegavam aos 10 mil habitantes (Girão 2003: 45).
21 Entre 1911 e 1920, a percentagem de população urbana no Algarve manteve-se pratica-
mente igual (um ligeiro aumento de 23,30% para 23,34%) (Ibidem: 45).
22 Interessa aqui destacar que a população ativa era essencialmente masculina e o trabalho 
infantil era uma prática generalizada no Algarve, à semelhança do resto do País (Ibidem: 47).
23 https://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf



mente fortes no Algarve, entraram em declínio nas últimas décadas. A redu-
ção das quotas pesqueiras na zona euro e a frota que se vai tornando obsoleta 
ilustram as dificuldades do sector pesqueiro algarvio24. A concorrência dos 
mercados externos e as debilidades tecnológicas do sector agrícola da região 
não favorecem o desenvolvimento agrícola da região, apesar da produção e 
comercialização de produtos tradicionais como os citrinos, a amêndoa, a al-
farroba e os figos. O turismo tem sido a atividade catalisadora da riqueza na 
região, canalizando muitos postos de trabalho e fixando muitas pessoas nas ci-
dades e vilas costeiras, apesar da precaridade e sazonalidade destas atividades. 

Na época da Gripe Pneumónica, a estrutura demográfica das famílias 
algarvias apresentava características de uma sociedade conservadora e tra-
dicional. O modelo típico dos agregados familiares era formado por fa-
mílias centradas em quatro elementos, ou seja, dentro dos valores médios à 
escala nacional (Girão 2003: 34). Existiam poucos divórcios25 e predomina-
vam altas taxas de mortalidade e de natalidade, ou seja, estávamos perante 
uma população jovem e fortemente marcada por práticas e comportamentos 
ancestrais. A taxa de mortalidade infantil no distrito de Faro era das mais ele-
vadas do País (Girão 2003: 146). Por outro lado, o Algarve registou na altura 
baixos níveis de emigração26 e altas taxas de analfabetismo27. Relativamente a 
este último aspeto, a ignorância das pessoas e o apego a práticas curativas de-
sadequadas também ajudam a explicar a pouca atenção dada às recomenda-
ções terapêuticas aconselhadas às populações durante a pandemia em 191828. 
Hoje em dia, e segundo dados de 201729, a dimensão média das famílias al-

24 https://www.portugal-live.com/pt/portugal/algarve/economia.html
25 No Censo e 1920 apenas foram registados 392 divórcios no Distrito de Faro, ou seja, ape-
nas 3,9% do total a nível nacional, in Girão, Paulo (2009). “A gripe pneumónica no Algarve”, 
in J. M. Sobral et al. (eds), A pandemia esquecida: Olhares comparados sobre a Pneumónica 
(1918/19). Lisboa: Imprensa de Ciências Sociais, 110.
26 Entre 1915 e 1919 as taxas de emigração a população algarvia variaram de 1,27‰ para 
1,97 ‰, (Girão 2003: 146).
27 Em 1920, os valores da população analfabeta atingiam os 77%, muito acima da média 
nacional (64%) (Ibidem: 110).
28 É interessante comparar o caso algarvio com o que se passou noutras regiões do mundo 
em 1918 em que se faz a correlação entre o fracasso do combate à pandemia e os elevados 
índices de analfabetismo das populações. A este propósito consultar o caso indiano em Ra-
manna, Mridula, (2003). “Coping with the influenza pandemic. The Bombay experience”, in  
H. Phillips, D. Killingray (eds), The Spanish Influenza Pandemic of 1918-19: New Perspecti-
ves. London: Routledge, 86.
29  https://www.sulinformacao.pt/2019/07/que-algarve-somos-com-infografia/
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garvias é calculada em 2,6 elementos por agregado familiar. Cerca de um 
quinto da população da região vive sozinha (famílias unipessoais) e é consti-
tuída por idosos (65 e mais anos). A taxa de mortalidade infantil é calculada 
em apenas 2,4‰, existem em média 64,2 divórcios por 100 casamentos e a 
taxa de população residente de 15 ou mais anos, sem nível de escolaridade é 
de 10,4%. É uma outra realidade. 

Entre os anos de 1911 e 1920, assistiu-se no Algarve a um fenómeno 
de perda de população. Esta situação, em sintonia com o que aconteceu na 
maioria dos distritos nacionais30, não estará naturalmente apenas associado 
ao fenómeno da Gripe Pneumónica. Foi uma década complicada também 
por causa do conflito bélico mundial e de outras doenças que afetavam re-
gularmente os habitantes da região. Os problemas sanitários da região eram 
agravados pelas péssimas condições de habitualidade e pela falta de hábitos 
de higiene da maioria dos seus habitantes. 

Também as autoridades municipais tinham responsabilidades nesta 
matéria. Em muitos concelhos nem sequer existiam posturas ou regula-
mentos de saúde pública, como acontecia em Lagoa e Vila Nova de Por-
timão no início de 1918 (Girão 2003: 91). A imprensa regional noticiava 
algumas dessas situações. Em fevereiro desse ano, o periódico O Algarve 
relatava o péssimo estado sanitário do concelho de Faro, sendo muito cri-
ticada a atuação do vereador responsável pelos serviços de limpeza pela 
falta de lavagem regular das ruas. Durante a crise epidémica, a situação 
agravou-se (Girão 2003: 91). Na sua edição de 13 de outubro, o mesmo 
periódico relatava a insatisfação dos habitantes de S. Brás de Alportel pelo 
fato do Delegado de Saúde de Faro não ter tomado medidas de limpeza 
dos espaços públicos que pudessem diminuir o elevado número de vítimas 
de mortalidade gripal verificado no Concelho. “As ruas estão sujas, estru-
meiras e pocilgas contam-se pelo número de casas, sendo isto mais que o 
suficiente para que o mal progrida”, noticiava o jornal (Girão 2009: 111). 
A 27 de outubro e a 10 de novembro, respetivamente, O Algarve realçava a 

30 Calculando as taxas de variação negativa em termos de crescimento populacional verifi-
cadas entre 1911 e 1920, o Distrito de Faro encontrava-se na oitava pior posição em termos 
nacionais (- 1,7%), só ultrapassado Bragança, Horta, Guarda, Vila Real, Angra do Heroísmo, 
Ponta Delgada e Viseu. Curiosamente, o Algarve também tem perdido gente nestes primeiros 
vinte anos do século XXI, mas por motivos diferentes relativamente à época da Pneumónica 
(saldo natural de -390 em 2001 para -1,062 em 2017). Girão 2003: 262-263.



sujidade das ruas de Faro, a existência de estrumeiras na cidade e a falta de 
desinfeção dos bairros mais pobres (Girão 2003: 91). A agravar a situação, 
doenças endémicas com a varíola continuavam a fustigar as populações 
algarvias. Em telegrama datado de 8 de junho, o administrador camarário 
de Olhão queixava-se ao Delegado de Saúde de Faro da falta de produtos de 
limpeza de esgotos, valetas e ruas, veículos e pessoal para lidar com o apa-
recimento de um surto de varíola na localidade (Ibidem: 92). A tuberculo-
se, a diarreia e as doenças gastrointestinais também eram causas comuns de 
morte naquela época na região.

A má qualidade de vida das populações algarvias em 1918 é bem ilustra-
da pelo tipo de alimentação consumida na época, constituída por alimentos 
com fraco teor proteico e vitamínico, ou seja, arroz, batata e pão, situação 
comum no restante território nacional (Frada 1998: 216). Aliás, compara-
ções feitas com famílias operárias de países como a Rússia, Itália, França, 
Alemanha e Inglaterra em termos de consumo de calorias para o ano de 
1921, colocavam as suas congéneres portuguesas em último lugar da tabela 
(Marques 1980: 78). Para além disso, o Algarve, tal como o resto do País, 
passava por um período de crise de subsistências e uma conjuntura infla-
cionista derivada da I Guerra Mundial31. A pobreza e a miséria abundavam 
na região. Os orçamentos familiares sofreram com esta conjuntura. Anali-
sando os salários médios dos trabalhadores rurais algarvios em 1917, cons-
tata-se que, pelo trabalho nas variadas tarefas agrícolas (arroteia, lavoura, se-
menteira e cava, amontoa, enxertia, vindima, fabrico de vinho e azeite), estes 
recebiam menos que a média nacional (Girão 2009: 112). Oliveira Marques, 
ao estudar o orçamento das famílias operárias portuguesas para o quadriénio 
de 1916-1920, verificou que, em média, a relação entre as despesas e receitas 
semanais das famílias algarvias apresentava saldos negativos (Marques 1991: 
216). Assim, mal alimentadas e a passar fome, muitos algarvios apresentavam 
os organismos e sistemas imunitários debilitados, facilitando o agravamento 
dos efeitos do contágio viral e suas consequências nefastas.

31 Segundo dados compilados por Velhinho Correia relativamente ao aumento do custo de 
vida em Portugal na época da I Guerra Mundial, com base na análise da evolução do preço 
de produtos alimentares, de materiais de lavagem e do preço da iluminação, este chegou 
à conclusão que entre 1914 e 1918 o custo de vida terá triplicado em Portugal, in Correia, 
Velhinho (1926). Situação Económica e Financeira de Portugal. Lisboa: Imprensa Nacional. 
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A escassez de recursos médicos e infraestruturas sanitárias agravava as 
dificuldades de ajuda às populações atingidas pela Gripe Pneumónica. Esta 
situação já era evidente nas vésperas da chegada da pandemia, quando, em 
julho de 1918, o Delegado de Saúde de Faro enviou um mapa indicativo 
dos médicos em serviço no Distrito, salientando a escassez de recursos 
humanos (Girão 2009: 111), numa altura em que muito pessoal médico 
se encontrava mobilizado para o teatro de guerra na Europa e em África 
(Sobral e Lima 2018: 25). Por outro lado, as deficientes condições hospita-
lares ilustravam o mau estado da saúde pública na região. As autoridades 
administrativas e sanitárias locais protestavam contra esta situação. A 20 
de outubro de 1918, no pico pandémico, o Presidente da Câmara de Vila 
Nova de Portimão telegrafava ao Governador Civil de Faro queixando-se 
por não saber para onde mandar os doentes epidemiados devido à falta de 
condições e recursos para o seu internamento e tratamento no hospital mu-
nicipal (Girão 2003: 169). Acresce ainda o fato da cobertura hospitalar do 
território algarvio ser muito deficiente naquela época. Dos doze hospitais 
civis a funcionar em 1918 no Algarve, a sua extensão cobria apenas 405 Km², 
o equivalente a um décimo da região, ou seja, cerca de vinte mil habitantes 
por unidade hospitalar (Ibidem: 108-109). Relativamente ao serviço far-
macêutico no Algarve, não foi possível satisfazer a maioria dos pedidos 
requeridos pelas autoridades locais. Em meados de outubro, o Delegado 
de Saúde de Faro teve de ordenar que os farmacêuticos da região aviassem 
gratuitamente as receitas médicas aos clientes (Ibidem:107). Apesar de to-
dos os concelhos algarvios se encontrarem servidos de estabelecimentos 
farmacêuticos, vários problemas afetaram o seu funcionamento durante o 
período de maior fulgor pandémico. Era normal faltarem produtos para a 
composição de medicamentos, especialmente o açúcar, em grande parte 
pela dificuldade em obtê-lo, pois a sua procura era grande mas também 
devido às paralisações constantes dos serviços ferroviários ocorridas na 
época, que atrasavam e bloqueavam a deslocação dos produtos para os seus 
destinatários (Meneses 2000: 242). Além disso, era recorrente a falta de 
pessoal especializado nas farmácias, o que motivou insistentes pedidos de 
requisição de farmacêuticos e auxiliares solicitados pelos subdelegados de 
saúde locais ao Delegado de Saúde de Faro (Girão 2003: 107). 

O problema das acessibilidades e dos transportes no Algarve durante a 
pandemia de 1918 dificultou o abastecimento às populações dos produtos 



mais procurados, nomeadamente alimentos e medicamentos. A região es-
tava carenciada de uma rede minimamente eficaz de transportes e vias de 
comunicação. As dificuldades de acesso entre as localidades algarvias eram 
referidas regularmente nas informações relatadas nos periódicos locais. 
Não eram feitas obras na construção e reparação de estradas na região des-
de 1916 (Ibidem: 131-132). Aliás, as principais estradas tinham sido cons-
truídas no tempo da Monarquia Constitucional (Santos 1999: 387-388). 
Quanto ao transporte ferroviário, a circulação foi sistematicamente inter-
rompida durante o período pandémico, por motivos grevistas mas tam-
bém por causa da doença que afetou muitos funcionários da Companhia 
de Caminhos de Ferro do Sul e Sueste, empresa que organizava o tráfego 
ferroviário no sul do País. De fato, as estatísticas recolhidas mostram que o 
trânsito de mercadorias nas linhas do sul diminuiu em tonelagem nos anos 
de 1918 e 1919 (Girão 2003: 132-133).

Como seria expectável, o baixo nível de vida das populações algarvias 
no ano da Gripe Pneumónica, associado às dificuldades de distribuição e 
circulação de produtos, criou momentos de tensão social de difícil resolu-
ção para as autoridades policiais. Estas situações estão bem documentadas 
nos telegramas enviados pelas autoridades sanitárias e administrativas lo-
cais e regionais à Direção-Geral de Saúde e aos serviços governamentais. 
“Não há farinha neste Concelho. Ânimos muito exaltados. Peço Vª Exª pro-
vidências urgentes. Receio alterações de ordem”, escrevia o administrador 
camarário de Lagos ao Ministro das Subsistências, em telegrama datado de 
27 de outubro de 1918 (Girão 2009: 112).

7. A evolução pandémica na região algarvia

 O Algarve foi a última região do território continental português a de-
parar-se com a pandemia. Apesar da mortalidade gripal na região ter sido 
registada nalguns meses do ano de 191832, o certo é que o pico de intensi-
dade foi registado em outubro e novembro afetando de forma dramática a 

32 As dificuldades de diagnóstico muitas vezes confundiam gripe com pneumonia, sendo 
complicado distinguir a relação de causalidade (Girão 2003: 151).
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vida das populações em todos os concelhos do território33. Uma primeira 
vaga epidémica surgiu no território algarvio durante o mês de junho. Nos 
princípios desse mês, o Delegado de Saúde de Faro, Francisco Vaz, procu-
rava obter da Direção-Geral de Saúde informações sobre a epidemia de 
gripe que estava a atacar várias povoações espanholas na região fronteiriça, 
nomeadamente em Aiamonte (Girão 2003: 61). Em telegrama enviado a 
Ricardo Jorge a 23 de junho, Francisco Vaz transmitia a seguinte informa-
ção: “Efetivamente, parece que a forma epidémica da doença ainda não 
apareceu no Algarve” (Ibidem: 152). A situação parecia controlada e, na 
realidade, não foram registados casos de mortalidade gripal nos meses de 
verão no território algarvio.

A situação iria complicar-se no final do verão. Durante o mês de setem-
bro uma nova vaga epidémica, mais mortífera, espalhava-se um pouco por 
todo o País e a sua chegada ao Algarve era eminente. A 22 de Setembro, Ri-
cardo Jorge enviava um telegrama a Francisco Vaz, para que este mantives-
se a Direção-Geral de Saúde a par dos primeiros casos infetados na região 
e fizesse um acompanhamento diário da situação com a informação do nú-
mero de casos registados e as vítimas mortais (Girão 2009: 113). Os subde-
legados de saúde foram imediatamente informados pelo seu Delegado de 
Saúde para que fizessem o ponto de situação nas suas áreas de jurisdição.

Na primeira semana de outubro de 1918 começaram a surgir os primei-
ros sinais perturbadores. Notícias preocupantes chegavam dos concelhos 
de Loulé e de São Brás de Alportel, tendo sido relatados casos de trabalha-
dores contaminados vindos de comboio do Vale do Tejo e da zona do Sado, 
áreas de forte propagação pandémica na altura (Ibidem: 114). Estava-se 
numa época do ano habitualmente propícia a migrações laborais internas. 
Por essa altura, as respetivas sedes de concelho e as freguesias rurais de 
Querença, Boliqueime, Alte e Almancil registavam casos de mortalidade 
gripal. O Delegado de Saúde de Faro recomendava a aplicação de medi-
das para impedir a propagação da doença, nomeadamente a proibição de 

33 Apesar de tudo, o Algarve não terá sido a região de Portugal mais atingida pelo surto de 
Gripe Pneumónica. Segundo dados calculados por João Frada, os índices de mortalidade gripal 
coligidos para o Distrito de Faro colocam este território a meio da tabela em relação aos restantes 
territórios de Portugal Continental, in Frada, João (1998). A Pneumónica de 1918 em Portugal 
Continental. Estudo Sócio-Económico e Epidemiológico com particular análise no Concelho de Lei-
ria. Lisboa: Faculdade de Medicina de Lisboa (dissertação de doutoramento), 143.



ajuntamentos, o encerramento de escolas, o isolamento de doentes e caso 
fosse possível, a hospitalização dos mesmos. Consciente da falta de meios 
financeiros, apelava também à sociedade civil para colaborar na ajuda às 
famílias necessitadas. “Recomendo a formação de comissões de pessoas de 
categoria da localidade para angariar donativos para acudir os necessitados 
visto ser impossível aos poderes centrais acudir aos estragos da doença em 
todo o País”, comunicava Francisco Vaz no dia 6 de outubro ao Subdelega-
do de Saúde interino de São Brás de Alportel (Girão 2009: 114).

A pandemia disseminou-se de forma incontrolável a partir dos conce-
lhos centrais do Algarve, entre a segunda e a terceira semana de outubro de 
1918, numa trajetória difusa e difícil de precisar cronologicamente. Pelos 
dados recolhidos, os territórios de Alcoutim, Aljezur e Albufeira terão sido 
as últimas áreas a ser contaminadas pela Gripe Pneumónica, no final da 
terceira semana de outubro. Note-se que estes concelhos estão geografica-
mente separados uns dos outros. 

Os maiores picos de mortalidade gripal verificaram-se na transição para 
o mês de novembro. Viviam-se na região momentos de pânico e desorien-
tação. A imprensa local ilustrava o desespero das populações. Em Olhão, o 
periódico local O Provinciano noticiava a 27 de outubro que a incursão da 
Gripe Pneumónica pelo Concelho “tem quase invadido todas as casas, onde 
tem chegado a estar de cama toda a família. Há um grande número de óbi-
tos, lutando-se com dificuldade para impedir a marcha de tão terrível mal” 
(Ibidem: 115). A Folha de Domingo, na sua edição de 17 de outubro, registava 
altas médias diárias de mortalidade gripal nos concelhos de Vila Nova de 
Portimão (30 casos), Faro (25) e Silves (20). As comunicações transmitidas 
pelas autoridades regionais ilustravam a tragédia vivenciada pelas popula-
ções da região. A 23 de outubro, o Governador Civil de Faro, Godofredo 
Barreira, enviava um telegrama ao Presidente Sidónio Pais, apelando à ajuda 
governamental no apoio às populações algarvias. “Epidemia varre povoações 
inteiras havendo já cemitérios completamente cheios, fazendo-se enterra-
mentos em campa rasa. Faltam medicamentos, arroz, açúcar, velas, petróleo, 
massas, manteigas, batatas e há três dias que não há pão” (Ibidem: 115). A 1 
de novembro, o Delegado de Saúde de Faro, em telegrama enviado à Direção-
Geral de Saúde, noticiava só nesse dia o falecimento de 49 pessoas na vila de 
Loulé, 5 pessoas em Alte, 7 em Salir, 8 em Almancil e 7 em Boliqueime. 

Os efeitos da pandemia no Algarve foram abrandando no final do mês 
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de novembro. A mortalidade gripal registada no mês seguinte foi residual. 
Em dezembro, as autoridades sanitárias da região ficaram em estado de 
prevenção e mantinham-se em atividade alguns serviços médicos extraor-
dinários requisitados pela Direção-Geral de Saúde para reforçar o combate 
à pandemia na região (quintanistas, alunos finalistas de medicina, farma-
cêuticos). As farmácias mantinham os horários alargados. (Girão 2003:, 
75). Entretanto, reabriam escolas, mercados e feiras. (Girão 2009: 116). 
Nunca se saberá ao certo quantas pessoas morreram no Algarve sob os 
efeitos diretos da Gripe Pneumónica, mas a dimensão da tragédia terá sido 
certamente superior aos números oficialmente registados34. E essa visão 
ainda perdura hoje, não na historiografia oficial, mas nas memórias fami-
liares que se perpetuaram no tempo.

O vírus SARS-CoV-2 foi pela primeira vez detetado no Algarve no dia 8 
de março de 2020. Uma jovem residente em Portimão regressou das férias 
do Carnaval passadas com a família no norte de Itália, zona gravemente 
atingida pela pandemia, na altura, tendo sido confirmada a sua infeção viral 
e prontamente internada em Lisboa, juntamente com a mãe que aguardava 
os resultados laboratoriais, e que revelaria estar também contagiada. De 
imediato, a Presidente da Câmara de Portimão entrou em contacto com a 
respetiva Delegada de Saúde e começaram a ser estudadas medidas de con-
tenção, nomeadamente o encerramento de estabelecimentos escolares do 
município, uma vez que as irmãs da jovem frequentavam outras escolas35. A 
12 do mesmo mês, estavam quatro pessoas internadas com infeção viral no 
Hospital de Portimão (uma delas, o pai da jovem atrás referenciada, outra 
uma aluna da mãe da jovem). Seis dias depois já estavam sinalizados vinte 
e um contágios no distrito de Faro e eram confirmados os primeiros casos 
no Alentejo, a última região do território continental a assistir à chegada da 
COVID-19. A primeira vítima mortal no território algarvio era confirmada 
no dia 20: um homem de 77 anos, residente em Albufeira, falecido no Hos-

34 Entre os 1884 óbitos gripais compilados nos registos de óbitos dos dezasseis concelhos 
algarvios e os 3128 registados nos boletins oficiais da altura, surgem muitas dúvidas e in-
certezas. No ano de 1918, cerca de 52% das causas de morte registadas nos livros de óbito 
eram apresentadas com “doença desconhecida” ou “doença ignorada”. Além disso, em cerca 
de um terço das freguesias algarvias não foram registados quaisquer dados sobre as causas 
de mortalidade (Girão 2003: 118-119 e 149).
35 https://www.sulinformacao.pt/2020/03/adolescente-de-16-anos-e-1o-caso-de-covid-19-
no-algarve-secundaria-de-portimao-fechada/



pital de Faro. No dia 30, só cinco concelhos algarvios não tinham ainda ca-
sos virais positivos (Alcoutim, Lagos, Vila do Bispo, Aljezur e Monchique) 
ascendendo o total na região a cento e vinte e dois casos. A 5 de abril eram 
noticiados em Lagos os primeiros casos. À semelhança do que aconteceu 
há um século atrás, o vírus pandémico espalhava-se descontroladamente 
pelo Algarve, situação desta vez facilitada pelas boas acessibilidades e pelo 
fluxo constante de entradas e saídas de pessoas na região.

8. As medidas de combate implementadas no território algarvio

Naturalmente que o acompanhamento, monitorização e apoio aos casos 
pandémicos de COVID-19 na região algarvia tiveram uma cobertura e um 
nível de atuação que não podem ser comparados com o que se passou na 
época da Gripe Pneumónica. Os avanços tecnológicos e sanitários, quer 
na área da investigação clínica, quer na disponibilidade de infraestruturas 
básicas em termos de cobertura hospitalar e de rede viária e de transpor-
tes, não se podem comparar ao que existia há cem anos atrás. A cobertura 
informativa é hoje feita em tempo real e a articulação entre o Governo, 
a Direção-Geral de Saúde e as administrações regionais de saúde é mais 
eficaz, apesar da ocorrência de problemas logísticos e de alguma desorien-
tação na aplicação das medidas de confinamento e desconfinamento que 
têm surgido com o evoluir da situação. Foram disponibilizadas platafor-
mas digitais de apoio e monitorização da doença fornecendo informações 
atualizadas transmitidas pela Direção-Geral de Saúde. Foi criada uma li-
nha telefónica de informação e apoio específico (SNS 24). Estabeleceram-se 
planos de vacinação e anunciaram-se apoios financeiros a empresas afeta-
das, nomeadamente nos setores da restauração, comércio e cultura36. Nas 
escolas procedeu-se a um acompanhamento diário dos casos de contágio 
entre a comunidade escolar permitindo uma vigilância e monitorização 
atualizada que pudesse, com o grau de urgência requerida, colocar turmas, 
professores e assistentes operacionais em isolamento profilático37. É hoje 
possível prever a evolução dos surtos pandémicos, com algum rigor, através 
da aplicação de modelos matemáticos. A própria articulação com a Organi-
zação Mundial de Saúde e, no caso de Portugal, com as estruturas da União 

36 https://covid19estamoson.gov.pt/#. 
37 http://dsrn.dgeste.mec.pt/CasosCovid/login.php
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Europeia, tem permitido seguir com atenção as novas estirpes do vírus que 
têm aparecido nos últimos tempos, causadoras de novas vagas epidémicas. 

Desde o início da pandemia causada pelo SARS-CoV-2 surgida no mês de 
março de 2020 foi elaborado pela Administração Regional de Saúde do Algar-
ve um plano de contingência regional com a finalidade de preparar formas e 
meios de resposta, evitar a transmissão do vírus pelo território e minimizar o 
impacto da doença. Em termos práticos, o Plano prevê a identificação de ca-
sos suspeitos, o isolamento e tratamento precoce, a informação cuidadosa da 
população de modo a eliminar notícias falsas e deturpadas, limitar situações 
de transmissibilidade do vírus e vigiar casos de possível contágio vindos do 
exterior. O Plano estabelece ainda o apoio aos cuidados de saúde essenciais 
na comunidade e a colaboração no apoio social e económico às populações. 
Foi criada uma equipa coordenadora no sentido de promover a articulação 
com outros serviços médicos e sanitários da região, bem como outros setores 
da vida económica e social do território38. A 2 de março de 2020, poucos 
dias antes do aparecimento da pandemia no Algarve, a Secretária de Estado 
da Saúde, Jamila Madeira, em visita ao Centro Hospitalar Universitário do 
Algarve (CHUA), anunciava um investimento de 2,8 milhões de euros nos 
hospitais de Faro e Portimão39. De modo a melhor conhecer a prevalência 
da doença na população e identificar os indivíduos que desenvolveram anti-
corpos para combater o vírus, alguns centros hospitalares disponibilizaram 
testes serológicos à população40. 

No âmbito do Plano Nacional de Vacinação contra a COVID-19, as primeiras 
doses de vacinas seriam administradas aos profissionais de saúde do Centro Hos-
pitalar Universitário do Algarve e dos restantes agrupamentos de centros de saú-
de da região (Barlavento, Central, Sotavento) no final de dezembro de 202041. 

Fundos da União Europeia foram canalizados para apoiar projetos em-
presariais no sentido de criar e manter postos de trabalho na região. No âm-
bito do Programa Operacional CRESC Algarve 2020, foram disponibilizados 
doze milhões de euros para a criação, reconversão e adaptação de empresas 

38 http://www.arsalgarve.min-saude.pt/wp-content/uploads/sites/2/2020/03/Plano_regio-
nal_de-contingencia_COVID_19_18marco_final.pdf
39 https://www.sulinformacao.pt/2020/03/governo-investe-28-milhoes-nos-hospitais-de-
faro-e-portimao/
40 https://www.hospitaldeloule.com/pt/noticias/testes-de-Imunidade/
41 http://www.arsalgarve.min-saude.pt/noticias/inicio-da-vacinacao-contra-a-covid-19-no
-algarve/



de pequena e média dimensão para a produção, comercialização de másca-
ras, viseiras e publicidade em serviços relacionados com a pandemia42. A so-
ciedade civil e a Igreja Católica têm dado apoio a algumas famílias carencia-
das na região, afetadas pelo desemprego crescente num território fortemente 
marcado, com referimos atrás, pela atividade económica ligada ao turismo. 
Plataformas digitais de apoio, constituição de redes de voluntariado, inicia-
tivas levadas a cabo por autarquias e outros organismos associativos, são al-
gumas das ações que um pouco por todo o Algarve têm sido implementadas 
no apoio à população mais prejudicada, nomeadamente desempregados, 
pessoas idosas ou em situação de isolamento, sem rede social ou familiar de 
apoio. O apelo à solidariedade tem vindo também da Igreja Católica, não só 
através das comunicações dos párocos mas também da ação das suas institui-
ções como a Cáritas, os Vicentinos e outros grupos paroquiais. Infelizmente, 
muitos apoios não chegam às empresas e às pessoas necessitadas ou tardam 
em chegar. “Quando um náufrago pede socorro não espera promessas de 
ajuda, sujeitas a uma burocracia desencorajante, mas que lhe seja lançada 
uma boia de salvação e urgentemente ajudado a sair da situação em que se 
encontra”, lamentava o bispo do Algarve, D. Manuel Quintas43.

O combate à Gripe Pneumónica no Algarve deparou-se com problemas 
bastante complicados, quer no controlo, acompanhamento e tratamento da 
doença, quer na disponibilidade de infraestruturas e meios de suporte ne-
cessários no apoio às populações carenciadas. A intervenção das autarquias 
da região em 1918 caracterizou-se pela falta de recursos humanos, mate-
riais e financeiros, agravada pelas deficientes condições higiénicas e sani-
tárias das populações. Algumas câmaras municipais promoveram serviços 
de desinfeção de casas e ruas. Em Olhão, as casas onde tinham falecido 
pessoas vitimadas pela Gripe Pneumónica eram desinfetadas com alcatrão 
e cloreto de sal. Em Lagos, em reunião camarária, foi aprovada a requisição 
de barricas de cloreto de sódio e sulfato de ferro (Girão 2009: 121). Eram 
constantes os pedidos feitos pelas autarquias de material de desinfeção, de 
alimentos e medicamentos, de dinheiro e de pessoal médico e auxiliar. Em 
Lagoa, faltavam médicos, farinha, arroz, açúcar, gasolina. Em Vila do Bispo 

42 https://www.portugal2020.pt/content/algarve-2020-aprova-primeiros-dez-projetos-re-
levantes-no-combate-covid-19
43 https://folhadodomingo.pt/covid-19-nota-pastoral-do-bispo-do-algarve-pede-cristaos-
na-linha-da-frente-de-combate-a-crise/
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não havia medicamentos. Em Loulé escasseavam géneros alimentares de 
todo o tipo (Girão 2003: 92). Neste contexto, destacou-se a ação do Gover-
nador Civil de Faro, Godofredo Barreira, e do seu substituto por motivos de 
doença, o Secretário-Geral Fiadeiro. Em telegrama datado de 9 de outubro 
de 1918 aconselhava-se o Delegado de Saúde de Faro a tomar urgentemente 
medidas de combate ao surto epidémico, nomeadamente a vigilância de 
estações de comboio, a publicação de editais proibindo festas populares, 
feiras, romarias, mercados, cortejos fúnebres, o isolamento de doentes, a 
organização de brigadas sanitárias e comissões de socorro, o encerramento 
de escolas e teatros e a limpeza de ruas e remoção de estrumes. Apelava-se 
também ao controlo do preço dos medicamentos e ao rápido aviamento de 
receitas nas farmácias (Ibidem: 95). 

É preciso ter em conta que a circulação entre concelhos estava 
condicionada e dependia da autorização do Governo Civil através de guias 
de trânsito assinadas pelo respetivo representante do poder central. Para 
além disso, a venda de cereais panificáveis, a base da alimentação da maio-
ria da população, era feita através de celeiros municipais e cabia ao Gover-
no Civil a sua requisição mediante proposta das autarquias e consequente 
pedido ao Diretor Geral das Subsistências (Girão 2003: 94). No entanto, 
muitos dos esforços do Governo Civil acabaram por ser infrutíferos. O 
mercado negro funcionava livremente pelo território algarvio e vendia-
se de forma clandestina trigo e farinha vindo do Alentejo por negociantes 
munidos de guias de trânsito falsificadas. Aconteceu mesmo serem levan-
tadas por particulares nas estações de caminho-de-ferro sacas de farinha 
consignadas ao Governador Civil de Faro sem conhecimento das autorida-
des competentes (Girão 2009: 122). 

As autoridades de saúde algarvias foram o principal rosto visível na luta 
desigual contra a Gripe Pneumónica. Francisco Vaz, o Delegado de Saú-
de de Faro, procurou atuar no sentido de dar cumprimento às instruções 
transmitidas pela Direção-Geral de Saúde apesar da escassez de recursos 
médicos e farmacêuticos e da falta de condições hospitalares na região. Em 
junho de 1918, nas vésperas da chegada da epidemia ao Algarve, faltavam 
médicos em várias localidades, como Olhão, Loulé, Tavira, Mexilhoeira 
Grande, Lagoa e São Brás de Alportel, e em algumas povoações trabalha-
vam médicos reformados (Girão 2003: 100). Pela análise da correspondên-
cia trocada com os subdelegados de saúde locais e com a Direção-Geral de 



Saúde, pode-se concluir que o acompanhamento diário da situação pandé-
mica era uma prioridade na ação de Francisco Vaz. Em junho, eram can-
celadas as férias dos médicos na região. Os subdelegados de saúde eram 
aconselhados a proceder a isolamentos profiláticos e à hospitalização dos 
casos mais graves, desde que houvesse possibilidade. Com a disseminação 
da pandemia, no mês de outubro, eram pedidas atualizações diárias do obi-
tuário gripal aos subdelegados de saúde. Estes, solicitavam com frequência 
pedidos de auxílio em géneros alimentares, medicamentos, petróleo para 
deslocações de veículos de socorro, açúcar para farmácias e pessoal médico 
e farmacêutico. As condições de trabalho eram péssimas. Em Tavira, a ex-
tensão territorial do concelho e as deficientes vias de comunicação faziam 
com que deslocações de médicos para zonas de difícil acesso demorassem 
por vezes mais de quatro horas a chegar a casa dos doentes (Ibidem: 167). A 
impotência dos subdelegados de saúde nas suas circunscrições territoriais 
era bem visível nos meses de forte intensidade pandémica. A 11 de outubro, 
o Subdelegado de Saúde de Tavira enviava um telegrama ao Delegado de 
Saúde de Faro queixando-se de que era o único médico disponível “para 
tratar das pessoas atacadas pela epidemia que alastra de uma forma con-
siderável, tendo falecido muita gente” (Girão 2003: 168). Por outro lado, 
as deficientes condições hospitalares levaram a que as autoridades locais 
desesperassem por não saber como fazer o transporte e onde fazer o iso-
lamento de epidemiados. A 20 de outubro, em telegrama enviado pelo 
administrador camarário de Vila Nova de Portimão ao Governador Civil 
de Faro, aquele desabafava não poder mandar doentes contagiados para o 
hospital municipal por não ter condições nem recursos necessários para 
internamento e tratamento (Ibidem: 169). Recorria-se, por vezes, à requi-
sição de edifícios públicos para colmatar essas situações, como aconteceu 
com a transformação do Liceu Central João de Deus, de Faro, em hospital 
epidémico com a instalação de camas e a transferência de doentes conta-
giados (Girão 2009: 124). 

Também na época da Gripe Pneumónica a sociedade civil e a Igreja Ca-
tólica se mobilizaram no combate à pandemia, muitas vezes sob o incenti-
vo de entidades oficiais, como as autarquias e as entidades eclesiásticas da 
região, ou de empresas e particulares. Algumas personalidades importan-
tes criaram organizações locais de socorro e brigadas sanitárias através do 
contributo de personalidades locais, como aconteceu em Faro e Vila Real 
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de Santo António, com a criação de associações de caridade organizadas 
por respeitáveis senhoras conhecidas nas povoações. A Obra de Assistên-
cia 5 de Dezembro inaugurava a sua sede em Faro no início de setembro 
de 1918 com a sua comissão administrativa a ser constituída por figuras 
públicas do Concelho e da região. A própria imprensa local ajudava com a 
abertura de subscrições públicas ou angariação de artigos, como roupa. A 
economia local também contribuiu para apoiar vítimas e famílias afetadas 
pela pandemia. A companhia de seguros “A Latina” entregou donativos 
em dinheiro em Silves, Vila Nova de Portimão e Faro e o industrial Júdice 
Fialho criou um sistema de serviços de apoio aos seus funcionários que se 
manteve durante a crise epidémica (Girão 2003: 113). Bombeiros, funcio-
nários camarários e forças policiais e militares também contribuíram um 
pouco por todo o algarve no combate à epidemia no transporte e isolamen-
to de doentes, na manutenção da ordem pública, na limpeza e desinfeção 
de espaços e nos enterramentos de doentes contagiados. A Igreja Católica 
também teve um papel importante na organização assistencial às popula-
ções e no apoio às comissões locais de socorro. No final do mês de outubro 
de 1918, o bispo do Algarve enviou uma circular aos párocos da região para 
que estes se disponibilizassem para prestar todo o apoio necessário aos pa-
roquianos, apelando à oração e à caridade. O apoio espiritual e assistencial 
prestado por párocos locais levou a que alguns tivessem falecido no contac-
to com doentes. A Folha de Domingo, noticiava no dia 17 de novembro, a 
morte de dois padres contaminados com a doença (Girão 2003: 115).

9. Efeitos e consequências das pandemias no Algarve

A Gripe Pneumónica contribui para a estagnação do crescimento po-
pulacional no Algarve na década de 20 século passado, à semelhança do 
resto do País. De facto, a maioria dos concelhos algarvios perdeu gente44. 
Analisando as estatísticas oficiais, cerca de 15% dos óbitos ocorridos no 
Algarve no ano de 1918 ocorreram por motivos de contágio gripal (Ibidem: 
50), ainda que os números estejam subavaliados. Apesar da falta de dados 
conclusivos, confirma-se que em todas as sedes de concelho foram assina-

44 Censo da população de Portugal de 1920, 266.



lados óbitos causados por gripe no outono de 191845. 
Em termos de género, não é seguro tirar grandes conclusões. Se é ver-

dade que se verificou um ligeiro ascendente da mortalidade gripal em in-
divíduos do sexo masculino no Distrito de Faro nesse ano, não é possível 
tirar conclusões definitivas sobre esta questão46. A composição etária dos 
vitimados oferece mais certezas. Em todos os concelhos analisados, foram 
os indivíduos entre os vinte e os trinta e cinco anos as principais vítimas 
mortais causadas pela Gripe Pneumónica, ou seja, o grupo designado como 
jovens adultos. Esta era uma realidade convergente com situações análo-
gas, quer no restante território português, quer nos outros países estudados 
(Ibidem: 119; Dávila 1993: 57). Isto é importante porque pode explicar, em 
parte, a quebra de casamentos e nascimentos observada na região de acor-
do com os dados recolhidos no censo de 1920. De fato, quase metade da 
população vitimada pela doença era casada, ou seja, trata-se de cônjuges 
potencialmente aptos para gerar filhos (Girão 2009: 127). 

Em termos socioprofissionais, a recolha de dados oferece conclusões 
interessantes. Quase metade das pessoas vitimadas eram mulheres ou jo-
vens com mais de dez anos registadas como “domésticas” e “serviçais”. Os 
restantes grupos variam, mas há um peso forte dos trabalhadores agríco-
las e jornaleiros, proprietários e lavradores, o que faz sentido tendo em 
conta o peso do mundo rural na região. Não havendo dados concretos, e 
sendo certo que a epidemia não poupou ricos nem pobres, é de supor que 
os mais necessitados tivessem sido atingidos de forma mais severa, uma 
vez que viviam em condições precárias e pouco higiénicas, consumiam 
menos alimentos e de pior qualidade e tinham menos facilidade em ter 
cuidados médicos (Girão 2009: 128; Frada 1998: 225). A este respeito, Ri-
cardo Jorge era perentório: “Se todas as classes pagaram o seu tributo, ele 
pesou mais pesadamente sobre os mais humildes: os horrores da epidemia 
juntaram-se aos da miséria” (Jorge 1919: 25; Sobral 2018: 15).

45 O obituário atualizado e rigoroso na maioria das freguesias afastadas dos centros urbanos 
não era realizado, dadas as dificuldades de acesso às localidades, a falta de pessoal habilitado 
e o grande volume de óbitos ocorrido num curto espaço de tempo impossibilitando o regis-
to de dados ( Girão 2003: 119). 
46 Estudos realizados sobre o assunto para outros países também não permitem estabelecer 
qualquer tipo de relação de causalidade. Em países como a França e a Austrália, faleceram 
mais indivíduos do sexo masculino, mas na Índia ou em Espanha houve mais vítimas mor-
tais do sexo oposto (Girão 2009: 127).
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A vida económica dos concelhos algarvios também foi afetada pela pan-
demia de 1918. Num contexto de guerra, de crise económica e de contesta-
ção social, a Gripe Pneumónica acabou por se diluir numa situação genera-
lizada de fome e pobreza. Para agravar o problema de carestia alimentar no 
Algarve, na maioria dos concelhos da região vendiam-se géneros alimen-
tares por preços superiores às tabelas oficiais47. A diminuição da produção 
agrícola nos anos de 1919 e 1920 poderá estar relacionada em parte com 
a mortalidade gripal do outono de 1918, uma vez que morreu muita gente 
ligada aos campos e às atividades rurais (Girão 2009: 128). A circulação de 
mercadorias por comboio foi prejudicada pelo encerramento de estações 
e apeadeiros, quer devido às greves, quer pela falta de pessoal por motivos 
de doença, situação que afetou o abastecimento das populações. A nível 
local, algumas ocupações artesanais e oficinais de pequena dimensão foram 
prejudicadas nas suas atividades. A morte de carpinteiros, sapateiros, ser-
ralheiros e outros trabalhadores do ramo industrial condicionaram a vida 
laboral em alguns concelhos. Em Lagos, várias unidades mogareiras foram 
encerradas devido ao contágio gripal. 

A própria dinâmica política das localidades foi afetada. As atividades 
administrativas de algumas localidades algarvias foram suspensas e a de-
sorganização parecia reinar. Em Lagos e Vila Nova de Portimão não foram 
registadas reuniões de vereação entre meados de outubro e meados de no-
vembro de 1918. Em Aljezur não foram encontradas atas das reuniões de 
vereação durante a passagem das vagas pandémicas48.

A vivência das populações algarvias durante a marcha implacável da 
Gripe Pneumónica pela região revelou sinais de desespero e impotência 
descritos nas comunicações entre as entidades administrativas e sanitárias 
e na própria imprensa local. Muitos viraram-se para a religião, mesmo os 
menos crentes. Na edição de 1 de dezembro de 1918, o periódico silvense 
de carácter religioso Ecos do Além escrevia o seguinte: “Convulsionados 
por esta grande devastação epidémica, quantas almas afastadas de Deus 

47 Em telegrama enviado pelo Governador Civil de Faro ao Secretário de Estado do Interior, 
datado de 18 de junho de 1918, era relatada a existência de uma rede de comércio ilegal de 
cereais no Algarve (Girão 2003: 172).
48 Em Inglaterra, a pandemia afetou atividades partidárias, nomeadamente campanhas elei-
torais locais, in Johnson, N. P. A (2003). “The overshadowed Killer. Influenza in Britain in 
1918-1919”, in H. Phillips, D. Killingray (eds), The Spanish Influenza Pandemic of 1918-19: 
New Perspectives. London: Routledge, 149.



não se acolheram à sua proteção? Quantos blasfemadores do poder do céu 
não imploraram fervorosamente o auxílio do grande poder?” Apelos à ora-
ção e penitência multiplicavam-se e as autoridades administrativas aconse-
lhavam a deixar de se tocar os sinos das igrejas para as pessoas esquecerem 
momentaneamente a morte, sempre presente naqueles terríveis meses do 
final do ano de 1918 (Girão 2003: 136). E foi esse esquecimento que perdu-
rou na historiografia posterior49. 

Presentemente, a epidemia de COVID-19 já vitimou mais de três cente-
nas e meia de pessoas no Algarve. Comparativamente ao resto do território 
continental, os números não são muito elevados (mais de dezassete mil 
óbitos no total do País)50, não tendo o número de internados chegado a co-
locar em rutura os serviços médicos na região, pelo menos até ao momento 
presente, e tendo em conta que a pandemia se tem prolongado no tempo 
com a circulação de uma quarta vaga. Os grupos etários mais idosos foram 
as principais vítimas mortais, numa primeira fase da pandemia, mas pre-
sentemente, e com os avanços da vacinação nessas faixas etárias, a doença 
tem afetado com mais frequência indivíduos abaixo dos sessenta anos com 
a incidência a recair sobretudo no género masculino51. Os principais efeitos 
da pandemia na região têm sido visíveis na vida económica e social das po-
pulações. Numa região fortemente condicionada, como vimos, pelos servi-
ços turísticos, é nesta área que se tem notado as maiores dificuldades. A 9 
de março de 2020, um dia a seguir ao primeiro caso de contágio detetado 
no Algarve, 60% das reservas hoteleiras da região tinham sido canceladas, 
situação que se agravou nos meses seguintes, ou seja, na entrada para o 
verão, época forte da atividade turística52. O regime de lay-off foi utilizado 

49 De facto, ainda hoje se discute a razão da quase obliteração do fenómeno da pandemia de 
1918 nos meios historiográficos. Sobre este assunto, v. Sobral, José e Lima, Luísa (2018). Op. Cit. 
34-35 e Phillips, Howard; Killingray Introduction”, in H. Phillips, D. Killingray (eds), The Spanish 
Influenza Pandemic of 1918-19: New Perspectives. London: Routledge, pp, David (2005). “. 12-14.
50 Saliente-se que a taxa de mortalidade no Algarve representa hoje menos de metade da re-
gistada na época da Gripe Pneumónica in https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&x-
pgid=ine_unid_territorial&menuBOUI=13707095&contexto=ut&selTab=tab3
51 https://www.publico.pt/2021/03/15/ciencia/noticia/covid11-especialistas-admitem-fas-
tores-biologicos-maior-gravidade-doenca-homens-1954421
52 https://www.dn.pt/vida-e-futuro/cronologia-de-uma-pandemia-em-portugues-os-tres-
meses-que-mudaram-o-pais-12259916.html
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mesmo em áreas desligadas do turismo53. No início de 2021, com a conti-
nuação da propagação do vírus, o Algarve era a região do País com maiores 
perdas de faturação, sobretudo pela contração do ramo do alojamento54. Os 
serviços ligados à restauração, bem como as atividades artísticas e cultu-
rais, de grande expressão no Algarve, sofreram forte impacto negativo. Um 
relatório divulgado em abril de 2021 analisou o mercado de trabalho em 
Portugal Continental durante o ano de 2020 com base na recolha de dados 
do Instituto de Emprego e Formação Profissional e concluiu que o Algarve 
foi a região do País a apresentar nesse ano o maior aumento homólogo 
do desemprego55. Numerosas empresas têm encerrado a sua atividade na 
região, agravando situações de precariedade e obrigando muitas pessoas a 
recorrer a serviços de apoio alimentar ligados aos bombeiros voluntários, 
à Igreja, às autarquias e a movimentos cívicos de voluntariado56, um pouco 
à semelhança do ocorrido na época da Gripe Pneumónica. Está ainda por 
definir a relação entre as vítimas mortais e o nível de rendimento das mes-
mas. Se olharmos para estudos efetuados sobre o nível de rendimento dos 
indivíduos mais atingidos por esta pandemia em países como os Estados 
Unidos da América ou o Brasil pode ser equacionada a relação entre a si-
tuação de pobreza e precariedade das famílias e uma maior vulnerabilidade 
face aos contágios do vírus favorecendo, em proporção, maiores hipóteses 
destes indivíduos falecerem57.

53 A título de exemplo, os trabalhadores de centros paroquiais e de serviços ligados à Dioceses de 
Faro foram colocados em regime de “lay-off” no final de abril de 2020, in https://www.sabado.pt/
portugal/detalhe/covid-19-diocese-do-algarve-coloca-trabalhadores-nao-clerigos-em-lay-off
54 https://eco.sapo.pt/2021/01/15/impacto-da-pandemia-esta-a-ser-maior-no-algarve-e-na-madeira/
55  https://www.publico.pt/2021/04/17/sociedade/noticia/covid19-regiao-algarve-sofrer
-impacto-absolutamente-desproporcional-explica-estudo-1958938
56 https://visao.sapo.pt/atualidade/sociedade/2021-03-20-covid-19-um-ano-apoio-alimen-
tar-ainda-e-vital-para-muitas-familias-no-algarve/
57 Apresentam-se alguns fatores que poderão ajudar a explicar essa vulnerabilidade à doen-
ça dos indivíduos mais carenciados: menor capacidade económica de adesão a seguros de 
saúde; menor acesso aos serviços de saúde de qualidade; maior atraso na busca por assistên-
cia em saúde; maior concentração do trabalho informal; maior concentração de emprega-
dos; menor qualidade educacional; maior concentração de coabitantes por metro quadrado 
onde habitam; falta de saneamento básico; maior dependência do comércio de rua e/ou de 
contacto profissional com o público; menor possibilidade de trabalho à distância ou de iso-
lamento profissional; menor acesso a testagem para Covid-19; menor qualidade nutricional; 
maior risco de doença cardiovascular, obesidade e diabetes e outras doenças do género; 



Reflexões finais

Concluindo, a comparação entre as duas pandemias pode ser feita sob 
diferentes perspetivas, observando-se a existência de pontos em comum 
mas também de diferenças significativas face às épocas e conjunturas em 
análise, moldando atitudes e comportamentos diversos de indivíduos, 
populações e instituições. O que se pode constatar é que o fenómeno das 
pandemias é cíclico na história humanidade. Os vírus têm a capacidade de 
se adaptar ao meio ambiente e à própria ação humana, originando novas 
estirpes capazes de infetar animais e pessoas. Em muitas ocasiões, a reação 
imunitária dos organismos ou a resposta terapêutica aplicada tem anula-
do consequências adversas mais graves. Mas, por vezes, tal não acontece. 
A COVID-19 e a Gripe Pneumónica constituem uma prova, no primeiro 
caso bem presente no nosso quotidiano, no segundo, no nosso imaginário, 
da nossa fraqueza face aos perigos escondidos na natureza. Pensávamos 
que conhecíamos tudo e que estávamos preparados para qualquer ameaça 
biológica. Tal não é verdade, como demonstrou a atual pandemia. À seme-
lhança das causas e efeitos científicos das alterações climáticas, que muitas 
pessoas teimam em desconsiderar, as ameaças pandémicas não vão desa-
parecer. Outras pandemias virão e teremos que conviver com elas, de uma 
forma ou de outra, nesta geração ou nas próximas. 

menor poder aquisitivo para medidas emergenciais ou adaptativas; maior número de horas 
trabalhadas; menores condições de segurança no trabalho e habitação; maior concentração 
de indivíduos em circulação por transportes públicos.in  https://pebmed.com.br/um-novo-
fator-de-risco-para-a-covid-19-a-pobreza/  V. Expresso, 2-07-2021.
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