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Humano, como qualquer outro.
José Bento Ferreira de Almeida é um homem de bem. Pelo menos a ins-

crição do impressionante obelisco erguido em sua homenagem em plena 
Avenida da República nos leva a esse pensamento. Diz a mesma, nessa 
construção que nos remete para o tempo das divindades egípcias ou para 
o culto aos imperadores romanos, que aquele ilustre farense, de famílias 
bem vistas, tinha cometido a proeza de abolir os castigos corporais ainda 
praticados na Marinha. Mas diz ainda mais o texto laudatório, como se fosse 
pouco acabar com uma pena desumana e que deveria envergonhar qual-
quer instituição militar. Refere a legenda que deu um contributo impor-
tante no desenvolvimento da viação pública e na proteção da pesca, assim 
como esteve na criação da Escola de Marinheiros. No obelisco, monumento 
faraónico por norma reservado a gente importante e de feitos louváveis, 
lembra-se ainda que este Ferreira de Almeida chega a Capitão-de-Mar-
e-Guerra, adquire o estatuto de Par do Reino e gere a pasta da Marinha 
na qualidade de Ministro. Não é coisa pouca. Ao contrário do número de 
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obeliscos no Algarve, que apenas se conhecem dois: este e outro em Vila 
Real de Santo António, dedicado ao monarca D. José. Mas o currículo é 
mais extenso, embora não exista espaço para tanto neste memorial apon-
tado ao céu. Navega um pouco por todo o lado, umas vezes na guarni-
ção e outras ao comando. Anda pelo Suez, assistindo à inauguração do 
canal, por Angola, São Tomé, Macau e Inglaterra. Assume a governação de 
Moçâmedes durante uns meses e cumpre algumas missões diplomáticas 
como Adido. Ensina na Escola Prática de Artilharia Naval e na Escola de 
Alunos Marinheiros no Porto, a jovens que querem seguir a mesma vida 
que ele. A sua experiência e o conhecimento das embarcações, que o trans-
portaram para diferentes destinos, confiam-lhe nos últimos anos a respon-
sabilidade de inspecionar trabalhos de remodelação da frota naval. 

Mas José Bento Ferreira de Almeida também é um homem polémico. 
Fica para a história o seu desentendimento com o Ministro da Marinha em 
plena sessão parlamentar ou as brigas nas ruas da sua cidade natal. É pes-
soa de temperamento aceso e de ideias nem sempre bem aceites. Apesar 
de alguns inimigos, fruto do feitio tempestuoso, tem um grupo de cúmpli-
ces e admiradores consideráveis, quer em Faro, quer no estrangeiro. Sem 
esquecer a Marinha. Tanto assim é que o distinguem com louvores e outras 

vastas condecorações. Nenhuma delas ainda 
assim se compara ao obelisco. Só uma enorme 
veneração e respeito pela memória do home-
nageado podiam ter motivado o aparecimento 
desta magnífica escultura. Desapareceu cedo e 
longe da sua cidade natal, mas a sua inscrição 
póstuma, agora restaurada em cada uma das 
suas letrinhas e não só, relembra diariamente 
a todos os que por ali passam, uma das figuras 
mais cativantes da história local. 

Bravo e destemido marinheiro
É no lar da família, um edifício setecentista de enorme porte, reconstruído 

sobre um mais antigo da centúria de Quinhentos, que nasce José Bento 
Ferreira de Almeida. Corria então o dia 7 de Maio de 1847. O seu pai é Manuel 
Joaquim de Almeida Júnior e a sua mãe dá pelo nome de Maria Clementina 
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Ortigão Ferreira. Acertam o nó matrimonial em Faro e concebem 4 filhos: José 
Bento, Manuel, Rosa e Maria Teresa. Criançada que tem em Manuel Joaquim 
de Almeida e em Rosa Ermelinda de Figueiredo, ambos de Aveiro, os seus 
avôs paternos, e em José Bento Dias Ferreira, vimaranense, e em Maria Teresa 
Ortigão Ferreira, farense, os babados avôs maternos. O patriarca, homem de 
Aveiro, coleciona importante estatuto pela vida profissional que construiu. 
Destaca-se no seu currículo o cargo de Deputado e de Governador Civil do 
Algarve. Este licenciado em Direito pela Universidade de Coimbra, também 
experimentou ligações à pesca, mais tarde herdadas pelo filho José Bento. 
Uma delas como membro da reorganização da Companhia das Pescarias do 
Algarve e outra como acionista da Balsense. Morre na madrugada de 19 de 
Junho de 1889, mais tarde que a sua querida esposa, que deixa este mundo 
também no mês de Junho, mas do ano de 1876. Não lavram testamento. 
Ambos expiram em casa, na Rua da Cadeia, e são sepultados no cemitério 
público. Deixam os filhos já crescidos e com a sua vida organizada. Maria 
Teresa, a mais nova dos irmãos, é mãe do conhecido Amadeu Ferreira de 
Almeida, um dos mais generosos contribuidores para o acervo do antigo 
Museu Arqueológico e Lapidar Infante D. Henrique. O seu marido, Narciso 
Maximiliano Alvares de Carvalho, natural de Mondim de Basto, exerce em 
Loulé como Delegado do Procurador Régio, em Santiago do Cacém como 
Juiz de Direito e em Ponta Delgada como Governador Civil. Manuel, outro dos 
manos, é o primeiro Comandante dos Bombeiros da cidade de Faro. Vive dos 
seus rendimentos e por isso tem vagar para olhar por esta corporação, que 
de vez em quando sente algumas dificuldades financeiras. Essa instabilidade 
terá sido uma das razões para doar 100 mil réis 
anuais a estes soldados da paz. Servirá na polí-
tica, mas por pouco tempo. Cumpre mandatos 
de vereador nos anos de 1890-91 e 1893-95 na 
equipa presidida pelo Comendador João José 
Silva Ferreira Neto. Nasce em Janeiro de 1849 na 
cidade de Faro e falece em Lisboa em Agosto 
de 1908. Quanto a Rosa sabe-se que junta trapi-
nhos com Casimiro Ascensão de Sousa.

Resta José Bento, que inicia muito jovem 
a sua caminhada pela Marinha. Entra como 
Aspirante Extraordinário a 20 de Maio de 1867, 
tinha então uns frescos 20 anos de idade. Dois 
anos mais tarde sobe a Guarda-Marinha e em https://arquivohistorico.marinha.pt
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Outubro de 1873 recebe o título de 2.º Tenente. Pelo meio destas promoções 
hierárquicas, completa o curso de marinheiro na Escola Politécnica e ingressa 
na Escola Naval. Mas um marinheiro que se preze necessita de aventura e da 
adrenalina da navegação. Como qualquer outro instruendo, participa numa 
série de missões que o transportam a territórios distantes da sua terra e que 
possivelmente nunca teria dado pela existência deles, a não ser em alguma 
aula ou em algum mapa. Dificilmente poderia adivinhar que um dia estaria 
a bordo da Corveta Estefânia a assistir à inauguração do canal do Suez em 
1869, mas assim aconteceu. Também não acreditaria se alguém lhe dissesse 
que estaria na tripulação da Corveta Infante D. Henrique em 1870 para levar o 
Governador Amaral de Angola a Moçambique. A verdade é que faz parte da 
sua folha de serviços. Durante os primeiros anos da década de 70 do século 
XIX, sempre em postos de guarnição, anda embarcado em viagens de rotina, 
sem especial sobressalto. Inclui-se nesse roteiro a estadia na Estação Naval 
de Angola feita a partir da Canhoneira Guadiana, no Bique Pedro Nunes, na 
Corveta Infante D. Henrique, na Corveta Duque da Terceira, na Canhoneira 
Rio Minho e ainda na Corveta D. João I. Estará em São Tomé na Escuna Napier 
e sempre que se desloca à Escola de Artilharia Naval fará uso da Fragata D. 
Fernando. Uma das suas provas de fogo será a ida a Tânger na Corveta Infante 
D. Henrique, viagem que determinaria a sua passagem a Segundo-Tenente. 
Antes disso, ainda na qualidade de Guarda-Marinha, conferem-lhe o título 
de Cavaleiro da Ordem Militar de Cristo, honraria ordenada pela Armada em 
Outubro de 1872. Um ano a seguir, já feito Tenente, permanece na sua região 
natal entre 1873 e 1876 em trabalho de patrulha da costa, primeiro no Vapor 
Lynce e depois no Vapor Argos. Mesmo a terminar a década de 70 navega as 
águas do Tejo a partir da Corveta Sá da Bandeira. Entra na década seguinte 
com o pé direito. Uma promoção logo a abrir. Sobe a Primeiro-Tenente em 
Novembro de 1880. Aumenta a responsabilidade e isso faz-se sentir na hora. 
Delegam-lhe a função de Instrutor na Escola Prática de Artilharia Naval, papel 
que cumpre adequadamente na Fragata D. Fernando. Irá a Macau em 1882 
na Canhoneira Tâmega para uma missão na Estação Naval desse território e 
regressa no mesmo ano a Lisboa no Transporte África, a mesmíssima embar-
cação que o leva até Inglaterra para compromissos diplomáticos. Sorte dife-
rente tem nos anos seguintes. Toca-lhe a supervisão do fabrico e reparação 
de alguns dos navios da Marinha. Em 1885 encarrega-se de vigiar os trabalhos 
na Corveta Duque da Terceira e em 1886 será a vez da Corveta do Mindelo e 
a Corveta Sagres. Nesses anos surgem as recompensas, algumas em forma 
de medalha. Afinal não estamos perante um qualquer oficial. Mas antes 
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alguém que já tinha sido Governador de Moçâmedes e deputado algarvio. 
As insígnias são principalmente pelos bons comportamentos e pelos servi-
ços prestados, pois que ninguém tem nada a apontar. A coroar todas estas 
benesses seria ainda alvo da Comenda da Ordem Militar de São Bento de Avis. 
Prossegue a sua carreira e atinge o cargo de Capitão-Tenente em Junho de 
1888. Será ajudante do Chefe de Departamento Marítimo do Sul um ano mais 
tarde. Junta a estas comissões o lugar de Vogal da Comissão de Pescarias em 
1895, Adido ao Almirantado em 1897 e Adjunto à Majoria também no mesmo 
ano. O ensino continua nos seus horizontes e a Cidade Invicta acolhe-o na 
Escola de Alunos Marinheiros, prestando os seus bons conselhos na Corveta 
Sagres como 1.º Comandante. Corria o ano de 1893. Regressa mais tarde, tam-
bém nos mesmos ofícios, não só em ação na Corveta Sagres, mas também 
na Corveta Estefânia. Seria uma cidade de boas recordações. Deve ao Porto 
e à receção feita a Sua Majestade no dia 5 de Novembro de 1891 um louvor 
entregue em nome do Ministro da Marinha. Pelo meio desses anos a residir 
na cidade portuense viaja no Vapor Ambaca até à India como Delegado do 
Governo. No meio de tanta azáfama, com idas e voltas a toda a hora, a sua 
saúde pede uma pausa e o estado físico em que se encontra sugere uma 
dispensa ao serviço em 1899 para fazer uso de águas medicinais. Retoma a 
atividade logo nos primeiros anos de Novecentos ainda a lecionar na Escola 
de Marinheiros do Porto, novamente ao leme da Corveta Estefânia. Passa a 
Capitão-de-Mar-e-Guerra a 28 de Março de 1901 e seria com esse título que 
comandaria o Couraçado Vasco da Gama até Livorno, em Itália, numa viagem 
difícil e cheias de complicações. Desde logo pelo estado permanente de ava-
ria das suas máquinas, que tornava quase impossível a sua travessia pelas 
águas. Mas José Bento não se rende. A sua ousadia e o seu espirito intrépido 
acabam por ultrapassar esses inconvenientes e encaminhar esta embarcação 
até aquele porto italiano. Pena que não tenha assistido às máquinas voltarem 
ao normal. Este farense já não regressaria à sua pátria. A sua viagem tinha 
terminado e a sua alma estava agora finalmente em paz.

Carreira política e diplomática
A política corre nas veias da família Ferreira de Almeida. Mas será José 

Bento a chegar mais longe, a lugares de topo, mesmo que o pai e o irmão 
tenham seguido caminhos honrosos. Curiosamente começa tudo em 
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Moçâmedes, bem distante da metrópole. É um território minado de pro-
blemas, aquele que vai governar no ano de 1880. Um deles é o soldo que 
os governantes se queixavam de levar para casa ao fim do mês. Chegam 
ao Governador-Geral de Angola pedidos de aumento salarial em grande 
número de troca de correspondência. É um facto que os funcionários ultra-
marinos recebem mal. Seria justo prever uma melhoria, mas teria de ser 
para todos. Propõe-se esperar que o cofre público tenha melhores dias. 
Soma-se a isso um clima social de enorme turbulência. Neste território, 
habitado por colonos europeus, que vivem de plantações de algodão e 
cana sacarina, pequenos grupos locais espalham o pânico e o terror com 
roubos sistemáticos e assassinatos gratuitos. Ninguém estava a salvo e as 
garantias de segurança e proteção tinham sido profundamente abaladas, 
especialmente pelo governo nacional que não respondia aos clamores da 
população, que se via obrigada a pedir esse amparo aos ingleses. Será uma 
experiência dura para Ferreira de Almeida, que ainda tinha de lidar com 
alguns casos de escravatura, supostamente irradiados pela governança 
nacional. Uns anos depois segue-se a escolha deste farense para represen-
tar o Algarve no Parlamento. Tem uma responsabilidade imensa aos seus 
ombros. Todo o peso da região. Inicia funções no mês de Dezembro de 
1884. A eleição até nem correu mal, tendo ficado no pódio com mais de três 
mil votos, atrás de Marçal de Azevedo Pacheco e Bivar Gomes da Costa. Este 
cenário seria invertido no futuro. Todos os sufrágios que se marcam a seguir 
são praticamente vencidos em seu nome. Não há adversário à altura no cír-
culo eleitoral algarvio e o seu nome surge em primeiro nas preferências 
como uma notícia previsível. Essa escolha não seria por acaso. José Bento 
é um parlamentar ativo e agitador quanto preciso, tecnicamente bem pre-
parado em assuntos do seu ofício e um acérrimo defensor da sua região 
natal. Leva às sessões parlamentares temas pertinentes ligados à Marinha 
e a todos os que trabalham neste ramo, ao Ultramar e aos que governam 
esses territórios, ao seu Algarve e aos progressos que nunca mais dão sinais 
em aparecer. 

Um ano depois da sua estreia na Câmara dos Deputados, em 1885, assina 
com mais um parlamentar eborense um projeto de lei que defende igual-
dade de tratamento dos seus camaradas de Marinha na hora da sua apo-
sentação. Enquanto uns estavam autorizados a abandonar as suas 
atividades depois de 15 anos de serviço, outros, como as classes militares, 
apenas teriam a mesma sorte 5 anos depois. José Bento não achava mini-
mamente justo, lembrando que a vida militar causava desgaste pela sua 
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rudeza e exigência. Ainda nesse ano, em que pede acumulação de funções 
e integra a Comissão da Marinha no Parlamento, apresenta um requeri-
mento de interesse público. Nada mais e nada menos do que o envio da 
cópia do processo instaurado a Francisco Joaquim Ferreira do Amaral, 
antigo Governador de Moçâmedes, pelos crimes de castigo de varadas a 
serviçais na propriedade agrícola de António Acácio de Oliveira. 
Incrivelmente dois deles tinham levado mil varadas, enquanto outros qua-
tro receberiam seiscentas cada um. Nesse território ultramarino, especial a 
José Bento, ainda sobreviviam sintomas de escravatura e maus tratos. Pelos 
vistos alguém terá abusado do poder, ultrapassando limites que o Ministério 
da Marinha e Ultramar não terão perdoado. Em Maio de 1885, este ilustre 
algarvio, tentava convencer o governo para a aquisição de 300 exemplares 
do questionário para exames de Guarda-Marinha, uma publicação do 
Capitão-de-Fragata José Cisneiros de Faria. É um estudo que faz a compila-
ção de artigos nacionais e internacionais, úteis na vida a bordo, nos estudos 
navais e que pode perfeitamente incorporar escolas e bibliotecas públicas 
de povoações marítimas. Seria aprovado para enorme contentamento de 
Ferreira de Almeida. Voltaria a insistir junto do Ministério da Marinha e 
Ultramar, agora em Junho de 1885, pedindo informações sobre dívidas à 
fazenda nacional e problemas de pagamentos aos empregados do ministé-
rio. Suspeitava-se que algo de errado estava a acontecer nas contas e na 
gerência desse ministério. Em 1887 volta a ser eleito pelo círculo de Faro em 
primeiro lugar, à frente do Visconde de Silves e do Dr. Marcai de Azevedo 
Pacheco. A sua reputação e prestígio valem-lhe a presidência da Comissão 
da Marinha, que mais tarde ou mais cedo teria de chegar. Intervém em Abril 
de 1887 para se documentar relativamente ao pessoal escriturário da 
Marinha e para formular nova proposta de lei sugerindo a separação de 
quadros oficiais dos que não têm habilitações nas escolas do país. Um mês 
depois o seu maior pesadelo. Aquele que fez correr tinta na Câmara dos 
Deputados durante algum tempo, que atiçou momentos de tensão entre 
partidos e que ainda motivou uma pena de prisão. Durante os meses de 
Maio e Julho não se fala quase de outra coisa. Até o Visconde Bivar, numa 
das sessões parlamentares, pede uma solução expedita deste caso, que na 
sua opinião devia estar acima da discussão do orçamento retificativo ou de 
qualquer outro projeto de lei. Tudo aconteceu a 7 de Maio de 1887. Depois 
de um debate quente à volta da Marinha e dos problemas de disciplina que 
supostamente habitavam neste serviço, o deputado Ferreira de Almeida e 
o Ministro Henrique de Macedo, titular da pasta da Marinha e do Ultramar, 
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travam-se em provocações mútuas e em agressões pouco dignas a cava-
lheiros do seu calibre. José Bento, que não é indivíduo de dar a outra face, 
respondeu com violenta bofetada às intriguices do ministro já depois da 
hora de expediente, instalando-se a confusão, apenas serenada pelos 
deputados que estavam mais próximo. A insubordinação valeu-lhe uma ida 
para a cadeia, que neste caso se cumpriu no Couraçado Vasco da Gama 
durante uns longos 4 meses. Entrega-se sem resistência, ainda que proteste 
inocência. Fisicamente deixa de marcar presença na Câmara dos Deputados, 
mas o seu nome estará na ordem do dia. É suspenso das suas funções, que 
somente recupera em janeiro de 1888, quando se volta a sentar na sua ban-
cada. Aquilo que se discute, ao longo da sua detenção, é a imunidade par-
lamentar e o tipo de castigo que devia ser aplicado, que até podia ir à pena 
de morte. Mas não é hostilidade que mereça tanto. Esse génio conflituoso 
já vem de outras temporadas. Infelizmente o cadastro não se reduz a este 
confronto. Este homem, dono de uma respeitável estampa, não se esquiva 
a um bom duelo. Firmino José Tavares que o diga, depois de ter sido violen-
tamente espancado, sem razão aparente à vista. Umas bengaladas dadas 
em frente à porta do Tribunal Judicial de Faro na manhã de 19 Julho de 1877 
valeram a este Vice-Cônsul de Inglaterra, Alemanha e Estados Unidos, várias 
feridas graves na cabeça, nos braços, na cara e nas mãos. O diplomata pedia 
justiça, recordando que Ferreira de Almeida já tinha feito algo semelhante 
ao Sr. Celestino, Comandante do Corpo de Marinheiros em Faro. Seria liber-
tado depois de pagamento de fiança no valor de noventa mil réis, desem-
bolsados pelo pai. José Bento continuará nos seus combates. No seu 
regresso ao Parlamento, depois da confusão em que se envolvera com o 
titular da pasta da Marinha, pede explicações ao Ministério da Fazenda 
sobre a transferência da sede da esquadrilha aduaneira algarvia, que se ia 
mudar de Faro para Vila Real de Santo António. A morte do pai, que não é 
esquecida no Parlamento, em nada trava a marcha vitoriosa em cada elei-
ção que disputa. Em 1890 conquista mais uma vez a preferência dos votan-
tes algarvios, que se superioriza nesta contenda a Alexandre Ortigão de 
Carvalho, em mais de dois mil votos. Não defrauda quem aposta nele, bem 
pelo contrário. Em Junho de 1891 pede isenção de tributo sempre que 
entrem materiais para o abastecimento de água na sua cidade natal. Afinal 
a capital algarvia estava com problemas de qualidade e quantidade para o 
consumo dos seus moradores. Também na economia e no comércio os dias 
não estavam mais animados em Faro. Uma das mais laboriosas unidades 
industriais de destilação sentia dificuldades na venda dos seus artigos. 
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Propunha o deputado algarvio Ferreira de Almeida que o figo e a alfarroba 
tivessem preços competitivos e não arruinasse um dos poucos negócios 
que ainda rendia alguns trocos. Sem adversários à altura, continua a vencer 
eleições nos anos seguintes e a garantir o seu lugar no Parlamento. Em 1893 
são quase nove mil boletins em seu nome. Um ano depois o círculo algarvio 
tinha apurado 19.827 votos. Em primeiro lugar surge José Bento com cerca 
de 10.000 apoiantes, a seguir Agostinho Lúcio da Silva, com um fosso de 
1000 eleitores e por último Joaquim José Telo. Em 1895, o primeiro e o 
segundo lugar são dos mesmos candidatos e o terceiro passa para Manuel 
Bivar. Mas esse é um ano muito especial. Não só por ter alcançado mais uma 
vitória eleitoral, mas também por ter sido investido Ministro da Marinha e 
do Ultramar. Tamanha honra faz dele uma figura ainda mais admirada, mas 
também mais escrutinada. Todos os olhares viram-se agora para o seu man-
dato. Está pouco tempo à frente do ministério, mas o suficiente para produ-
ção de abundante legislação, alguma controversa e outra de enorme 
progressismo. Entre Janeiro e Novembro de 1895 procura levar adiante 
algumas ideias que defendia quando usava a voz como deputado. Mas a 
realidade é bem diferente. O orçamento não estica e o ministro José Bento 
é obrigado a rever algumas posições. Ele bem desejava ter uma frota 
moderna e equipada para defender o território, algo que estava bem longe 
de existir e que envergonhava as autoridades militares. Porém as condições 
de tesouraria não alinham nesse objetivo e o lema será essencialmente 
diminuir nas despesas, acabando por ter consequências nos quadros de 
pessoal, na atribuição de subsídios e na utilização de instalações de mate-
rial de guerra. Verdade é que nem todas as notícias são más. A ele se deve a 
abolição das varadas e outros abomináveis castigos corporais na Marinha, 
que ainda hoje se menciona no obelisco em sua memória. No catálogo des-
sas punições, aplicadas à mínima desobediência, contam-se chibatadas, 
palmadas e puxões de orelhas, tudo aquilo que Ferreira de Almeida e qual-
quer ser humano que tenha bom senso reprime. Ele próprio dirá que a 
autoridade moral não se impõe pela violência. Frase que não será bem 
digerida pelos setores mais conservadores da Marinha. É também no seu 
governo que se reorganiza os serviços da pescaria e que se beneficia a 
investigação científica. Algumas espécies inéditas que habitam as águas do 
litoral português são agora identificadas. Também alguns serviços aumen-
tam os seus efetivos, nem todos perdem as suas equipas. Isso nota-se nos 
quadros de oficiais da administração naval, nos auxiliares e nos postos de 
assistência médica. A reforma alastra-se ainda a vários departamentos e 
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capitanias do país. Regula também a exploração das ostreiras, o que estava 
em falta e tinha enorme potencial económico. Pertencem-lhe ainda os lou-
ros da criação de mais uma escola de marinheiros e a reorganização do sis-
tema de ensino que põe em pé de igualdade as turmas da Marinha, com as 
turmas de Cavalaria e Infantaria. No balanço do seu exercício, feito numa 
demorada sessão dois meses depois da sua saída, destaca ainda algumas 
medidas dirigidas à pasta do Ultramar. Termina com os postos de acesso, 
orgulha-se de fixar uma pensão de viuvez à família dos militares tombados 
em combate e determina os vencimentos dos governantes ultramarinos 
em função das mais-valias que eles representam para o Estado. Reconhece 
que podia ter feito mais, mas a falta de tempo, os recursos financeiros dimi-
nutos que tinha à disposição e até alguma resistência das chefias da Marinha 
ao seu trabalho, acabaram por dificultar a sua tarefa e entristecer o seu 
estado de alma, não só pelos ataques de alguma imprensa, como também 
pela decadência em que entrara a frota naval. Não se conforma com a polí-
tica que outros ministros seguem depois de si. Acha improvável que alguns 
navios se possam adaptar a meios de combate. Muitos estão degradados e 
a pedir intervenção urgente. Sabe do que fala, pois alguns relatórios técni-
cos diziam claramente que a frota estava decadente, sem grande salvação 
à vista. A renovação passava pela compra de novos equipamentos e não 
pela substituição de cascos em ruína, maquinaria em constante avaria ou 
cadeiras a desfazerem-se. A lista da frota era fictícia. Oficialmente estavam 
recenseados cerca de cinquenta navios de guerra, mas Ferreira de Almeida 
dizia que nem um tinha perfil de combate. Eram lentos e não tinham a 
capacidade belicista que se exigia. Iria provar isso através das suas investi-
gações e através de factos concretos, mesmo sem ter acesso a documenta-
ção oficial requerida ao Ministério da Marinha, supostamente por falta de 
pessoal administrativo. No seu tempo não se queixava disso. Havia gente 
que respondia a todas as solicitações, o material de guerra estava sempre 
disponível e as colónias viviam pacificamente. Agora aquilo em que se tor-
nara era uma sombra do seu passado glorioso. José Bento afirmava que se 
devia dar prioridade a uma força de combate e não a uma armada de ceri-
mónia e de gala, como sugeria a frota dos finais de 90 do século XIX. 
Definitivamente os tempos tinham mudado. Este tema não será reincidente 
pela boca de Ferreira de Almeida no que lhe resta de tempo no Parlamento, 
que cumprirá com mais algumas intervenções sem grande divergência. 
Uma em 1898 propondo um voto de pesar pelas mortes do Capitão-de-
Fragata Roberto Ivens e pelo sr. Conde de Castro e Solla, e outra em 1899 
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convidando o Parlamento a aprovar um sentimento de congratulação pela 
receção entusiástica do povo brasileiro ao navio Adamastor. Chega a Par do 
Reino no último dia de 1900, uma distinção esperada e que resulta dos seus 
anos de político e de governante em terras ultramarinas. Presta juramento 
e toma posse uns dias depois, a 9 de janeiro de 1901. Prescinde do seu lugar 
no círculo eleitoral farense, deixando o lugar vago para outro candidato, 
que assim tinha menos um concorrente de peso. Decide também não acu-
mular as suas funções de oficial com as tarefas parlamentares. O fôlego não 
é o mesmo e o estado de espírito há muito que deixara de ser otimista. No 
entanto leva até ao fim da sua atividade política o lema de bem servir os 
outros. Insistiu tanto pela abertura da fábrica de álcool em Faro, que final-
mente podia alegrar-se em 1901 com o início dos trabalhos de destilação e 
com o mercado que surgia para os produtos agrícolas. Tinha a sua terra 
natal em grande cuidado e ela retribuiria anos mais tarde esse carinho. 

A cidade que nunca o esqueceu
Não se pode dizer que José Bento tenha uma saúde de ferro, bem pelo 

contrário. O boletim clínico dos serviços médicos da Marinha nos finais da 
década de 80 do século XIX denunciam problemas de artrite, excesso de 
ácido úrico, reumatismo muscular e articular. Pede baixas médicas e falta 
várias vezes ao Parlamento. Os incómodos de saúde levam-no a ausentar-
-se em diferentes ocasiões. Em 1892, no mês de setembro, avisa que não se 
encontra em condições, justificando o seu afastamento temporário das 
lides políticas, assim como em dezembro de 1899, por mazelas que o apo-
quentavam. Mesmo assim, perante esse quadro que não era de todo favo-
rável, arrisca-se a comandar uma missão a partir de novembro de 1901 até 
Livorno, em Itália, levando o Couraçado Vasco da Gama aos estaleiros 
Orlando, por necessitar de reparações inadiáveis. Este era só mais um caso 
dos gritantes padecimentos em que se encontrava a frota naval portuguesa 
e que tanto magoava a alma de marinheiro de Ferreira de Almeida. Mas 
nada se comparava com a sua doença, a diabetes que tanto o afligia e que 
pelo menos desde Julho de 1902 o atira para um enorme sofrimento. 
Assistência médica não lhe falta. Tem quatro clínicos sempre ao seu lado, 
dois italianos e 2 portugueses, um deles amigo próximo e de longa data, o 
Dr. Francisco Stromp. Os diagnósticos não enganam. A doença é grave e 
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tende a piorar. Isso mesmo se verifica nos últimos dias de 
Agosto, numa altura em que lhe administram mais um cura-
tivo para debelar uma infeção bacteriana. A cirurgia, contra-
riamente ao que avançava alguma imprensa, não se tinha 
concretizado, por se achar que nada podia ser feito. A ago-
nia por esta altura é insuportável, quer para Ferreira de 
Almeida, quer para todos os que o visitam diariamente. 
Espera-se a todo o momento a notícia fatal, que devia estar 
por dias. Acontece a 4 de setembro de 1902, às nove e meia 
da noite, numa casa da rua Vitorio Emanuel, em Livorno. 
Ferreira de Almeida encerra os olhos, mas já tinha previsto 
as suas últimas vontades. Diz o seu testamento, aberto à 
frente do pessoal da missão, entidades diplomáticas e famí-
lia, que o funeral devia ser uma cerimónia simples e que o 
seu corpo fosse cremado. Expressava ainda esse texto que 
as cinzas se entregassem à sua herdeira universal, neste 
caso Maria Amélia Arroio Garcia, senhora natural de Faro e 
sua companhia desde 1874. Pensava-se que tinham casado 
pouco antes de José Bento ser levado pela terrível doença, 
mas os jornais apressam-se a desmentir esse boato. Um dia 
depois do seu falecimento decorre o funeral, sem aparato, 
tal como ele solicitara. Mesmo assim associa-se muita gente 
na despedida. Várias autoridades, umas civis e outras milita-

res, operariado da casa Orlando, que nutria especial simpatia pelo farense 
agora desaparecido e um alto representante do governo italiano, nada 
mais e nada menos que o Ministro da Marinha e Negócios Estrangeiros. A 
cremação cumpre-se na manhã de dia 6 de setembro, autorizada pela 
Direção Geral da Marinha. Um dia depois as cinzas são retiradas e deposita-
das numa urna de mármore, que fica à disposição do governo português. 
Tinham terminado as exéquias fúnebres e logo a seguir os amigos de Faro 
pediam consentimento à herdeira de Ferreira de Almeida para trasladar os 
seus restos mortais para a sua terra natal. Ponderava-se colocar as cinzas no 
cemitério público, num mausoléu em sua honra, ornamentado com um 
busto da sua figura, fabricado pela casa Orlando em Livorno, a mesma que 
estava a tratar da recuperação do Couraçado Vasco da Gama. Enquanto não 
há fumo branco para o destino das cinzas de Ferreira de Almeida, chegam 
as mais variadas reações de pesar. A autarquia de Faro é uma das primeiras. 
Em sessão de 11 de setembro de 1902 o Presidente da Câmara, José Emídio 
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Flores, propõe um voto de pesar e o conhecimento do mesmo à família. O 
Vereador Carlos Mascarenhas não quis ficar atrás e sugere na mesma reu-
nião que o nome da Praça Silva Porto, onde o ilustre farense nasceu, seja 
mudado para Praça Conselheiro Ferreira de Almeida. Essa placa toponímica 
é afixada a 21 de Janeiro de 1903. Uma lápide também estava em cima da 
mesa, desde que a família deixasse. A sessão termina logo de seguida, em 
sinal de respeito, e as propostas recebem aprovação unânime. Seguem-se 
depois outras autarquias. Olhão, Monchique e Vila Real de Santo António 
manifestam o seu luto pela morte desta figura conhecida da região. O 
Parlamento também não se esquece de Ferreira de Almeida. Aprovam em 
janeiro de 1903 um voto de pesar e o envio das condolências à família, que 
mais tarde agradece em nome do sobrinho Amadeu e do seu irmão Manuel. 
No elogio fúnebre recordam o homem de caráter, cheio de energia, têm-
pera máscula com longa folha de serviços na carreira pública. Um ano 
depois do seu falecimento, numa clara tentativa de afirmar uma imagem de 
caridade e benemerência à volta de Ferreira de Almeida, organiza-se a dis-
tribuição de uma esmola pelos mais pobres de Faro. Cabe à sua herdeira, 
que vivia na altura em Lisboa, dispensar uma verba de dois mil réis. O 
Governador Civil Ferreira Neto manda que se execute e o corpo de polícia 
local encarrega-se de fazer chegar esse dinheiro às pessoas certas. Estaria 
no entanto reservado para Faro, o seu berço, a mais vistosa homenagem e 
a mais mobilizadora campanha para construção de um monumento em 
homenagem a este filho ilustre da cidade. Os primeiros passos são dados 
pela comissão que acompanha a construção desse monumento, que 
começa por uma proposta modesta, e que passa mais tarde a algo elabo-
rado e grandioso. Esse grupo, composto por gente como António Fonseca 
Sarmento, Avelino Augusto da Silva Monteiro, Domingos Eusébio Fonseca, 
Ferreira Neto e o Visconde de Santa Maria, lançam para o efeito uma subs-
crição pública para recolha de fundos. Os resultados são animadores, mas 
não suficientes para arrancar com a empreitada no imediato. Muita gente 
contribui e alguns até com verbas generosas. Respondem a essa chamada 
amigos próximos, conhecidos, admiradores, algumas instituições e até 
anónimos, cada um desembolsando aquilo que as suas posses permitiam. 
Alguns são mãos largas e contribuem com donativos de respeito. Fazem 
parte dessa lista de principais financiadores do monumento, nomes como 
João Júdice Fialho, Manuel da Silva Barreiro Júnior, Conselheiro Júdice 
Aboim, Companhia das Pescarias de Olhão ou Joaquim António da Fonseca, 
que cedeu uns abonados vinte mil réis. Apenas a Companhia das Pescarias 
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do Algarve supera a oferta, atribuindo a impressionante quantia de duzen-
tos mil réis, a mais elevada de todas. A soma arrecadada entre 1904 e 1905, 
ultrapassa o teto mínimo que a comissão tinha estabelecido para um 
monumento que já não seria uma simples lápide, mas antes uma outra 
obra artística mais compatível com o estatuto de Ferreira de Almeida. 
Falava-se em mil réis, menos do que isso a missão teria falhado. Mas a 
comissão consegue uma verba superior. Bem seria preciso. Ao mesmo 
tempo que se dá atenção a essas questões orçamentais do monumento, 
também se desenvolvem os trabalhos artísticos, que têm em Adolf 
Hausmann, artista austríaco e docente na Escola Industrial Pedro Nunes em 
Faro, um dos principais rostos. É ele que fica responsável pelo desenho do 
retrato de Ferreira de Almeida, que tem esboços da sua autoria nos finais de 
1903 para um medalhão que deveria fazer parte de uma lápide a assentar 
na casa onde nasceu aquele ilustre farense. Tudo indica, pelos vários traba-
lhos elaborados, que a lápide teria um aspeto retangular e um medalhão 
circular acompanhado de referências estéticas à sua passagem pela 
Marinha. Mais tarde ganharia o formato de cartela, fazendo lembrar um 
escudo heráldico, mesmo ao gosto das homenagens que estavam em pre-
paração e também da figura de Ferreira de Almeida, que se queria perpe-

tuar na memória de todos. Não se sabe exatamente 
em que momento é abandonada em definitivo a 
ideia da lápide, mas possivelmente Canivari, um dos 
grandes amigos de Hausmann, terá tido alguma 
influência para converter esse projeto num monu-
mento de grande escala. O local escolhido para a sua 
edificação é a avenida D. Amélia, por ser mais apro-
priado na ótica da comissão promotora. Em Março de 
1905 pedem à autarquia cedência do terreno para o 
monumento o que é deferido sem contestação. 
Ainda nesse mês os preparativos da obra têm sinal de 
partida. Será uma obra siamesa à agulha de Cleópatra 
em Londres, dizem nos jornais da província, menor 
em tamanho e com destaque para o busto assinado 
por Hausmann. Nesta obra entra também Josef Fuller, 
que assume o trabalho das modelações, e José 
Tibúrcio de Oliveira, que fica com as despesas da can-
taria. Estava tudo bem encaminhado para o sucesso 
deste empreendimento. O pleno seria mesmo ter as 
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cinzas de Ferreira de Almeida a caminho da sua terra natal. Mas contraria-
mente ao que se ambicionava esses restos mortais vão de Livorno direta-
mente para um jazigo no cemitério dos Prazeres em Lisboa. A comissão 
teria de se contentar com o obelisco, que apenas pelos anos de 1907 e 1908 
regista alguma progressão, embora nada de especial. Apenas a conclusão 
dos esboços para o obelisco, a chegada do medalhão e da maquete, feitas 
em Lisboa, numa perfeição encantadora. Importante será a ajuda dada pela 
autarquia um ano depois, quando decide despender cerca de duzentos mil 
réis do seu orçamento para delimitar o obelisco com uma cerca, mais tarde 
retirada pelo aspeto fúnebre que se achava ter. Essa ajuda, prometida pela 
autarquia e que até então ainda não tinha chegado, entra nas contas suple-
mentares da vereação, que aprova por unanimidade. Adjudica-se a tarefa à 
oficina de serralharia farense pertencente a José Carlos Pimenta. Estava-se 
em Maio de 1909, um mês depois de um terramoto sentido em Faro, mas 
que em nada abalou o obelisco, adiantado na sua construção. Havia pressa 
para inaugurar, pois os trabalhos já se arrastavam há demasiado tempo. A 
comissão decide que o momento certo para a inauguração seria nas festas 
da cidade, em julho de 1910, uma data apropriada à proeminência da figura 
em homenagem, mas também para a participação do maior número possí-
vel de admiradores e amigos, os mesmos que patrocinaram esta escultura. 
A verdade é que será um acontecimento muito concorrido. O convite é diri-
gido a todos, sem exceção, solicitando a comparência junto ao obelisco no 
dia 5 de Julho a partir das 10 horas. Ao lado do monumento, concluído em 
cantaria algarvia e com um medalhão merecedor do prémio Maria Pia, 
tinha sido levantado um pavilhão de honra, ricamente decorado com mesa 
e cadeira presidencial, na altura inserido no acervo do Museu Arqueológico. 
Espingardas, tapetes, flores e bandeiras são também adereços que enfei-
tam essa tribuna dos notáveis, tudo ao gosto de João Gomes Arouca. A ceri-
mónia inicia ligeiramente atrasada, meia hora depois do estipulado. Nesse 
dia de muito calor e muita gente, não falta a vereação, a comissão promo-
tora do monumento, Departamento Marítimo do Sul, Governo Civil, funcio-
nários civis, judiciais, militares e naturalmente a família de Ferreira de 
Almeida. A guarda de honra, que a pompa e a circunstância a isso obrigam, 
é rendida por marinheiros e por praças da Infantaria. A música fica a cargo 
da Minerva e da União Pacheco, duas bandas filarmónicas de Loulé. Inicia-se 
pelo descerramento do medalhão, um dos momentos mais aguardados 
pelos presentes. Essa peça artística, rubricada por Hausmann, é destapada 
pelo Conde de Santa Maria, que abre assim o programa desta homenagem. 
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Logo a seguir as bandas louletanas tocam o hino nacional e atiram-se cin-
quenta dúzias de foguetes. O ambiente é de festa, mas também de soleni-
dades impostas pelos habituais discursos da praxe. As palavras iniciais são 
do Comendador Ferreira Neto, num discurso biográfico e de exaltação das 
qualidades políticas mas também humanas de Ferreira de Almeida. Os res-
tantes discursos não fogem muito a este tom. António José Machado, 
representante da Marinha, lembra um homem de enorme profissionalismo 
e um defensor intransigente da classe. Por último, o poeta olhanense João 
Lúcio, amigo pessoal de Ferreira de Almeida, recebe enorme ovação pelo 
seu testemunho. O obelisco estava inaugurado e simbolicamente é entre-
gue à cidade, a mesma em que Ferreira de Almeida nasceu e que era tão 
especial para ele. Até um auto de entrega é assinado, comprometendo a 
autarquia a preservar esta obra e a honrar o bom nome de tão nobre figura. 
Afinal é património que vai ficar uma vida. O autarca, conde de Santa Maria, 
aceita a posse desse monumento, o que será validado em voz alta por 
Jacinto da Cunha Parreira perante a multidão que enchia o recinto. A ceri-
mónia terminaria tal como tinha começado: a guarda de honra em conti-
nência, as bandas louletanas a tocar o hino nacional e mais uma remessa de 
foguetes a rebentar lá bem no alto. Não podia faltar a fotografia, uma rari-

dade por estes anos e um luxo a 
que apenas se dava ao trabalho 
em acontecimentos desta casta. 
Um evento registado pelas máqui-
nas de Acácio Chaves, Samorrinha 
e Alberto Morais, que capta o 
monumento todo engalanado e o 
ambiente festivo das imensas pes-
soas que assistiram ao corte da 
fita. Decorridas todas as formali-
dades de protocolo, não poucas, 
estaria reservada ainda uma 
última surpresa para a noite, uma 
espécie de presente do 
Comendador Ferreira Neto, um 
dos grandes amigos do homena-
geado. Coisa pouco vista, mesmo 
na capital algarvia, a não ser em 
dias de folguedo e de vivas, era ter Maquete e Obelisco - 
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um monumento iluminado. Generosidade de quem pode e o povo agra-
dece, que no dia seguinte volta tudo ao trabalho e nem tão cedo o obelisco 
volta a brilhar. Hoje já ninguém faz continência a Ferreira de Almeida, os 
tempos são outros. Os carros passam a grande velocidade à sua volta e as 
pessoas sentam-se indiferentes à sombra desta peça centenária. Até o res-
tauro estava em falta, sinal de que o tempo não perdoa. Mas isso são águas 
passadas. Um compromisso é um compromisso, e o auto de entrega assi-
nado no dia da inauguração, que se saiba, ainda ninguém veio contestar.

Intervenção de Conservação e Restauro 
do Monumento a Ferreira de Almeida

O majestoso monumento com cerca de 14 metros de altura que embe-
leza a Avenida da Republica é constituído por blocos de pedra calcária 
maciça e elevado na base com três degraus do mesmo material. Este obe-
lisco, obra da conceituada oficina de Tomaz Ramos, apresenta inscrições 
em bronze com alguns dados biográficos do ilustre homenageado tanto 
na base como no fuste. No alçado Este 
encontra-se representada uma grinalda 
em bronze encimada por um medalhão, 
do mesmo material, com o busto de 
Ferreira de Almeida.

Este monumento encontrava-se em 
deficiente estado de conservação, sendo 
que nunca tinha sido intervencionado 
e como está localizado em plena via 
pública, foi e continua a ser alvo de cons-
tantes atos de vandalismo. As patologias 
mais evidentes na superfície pétrea eram 
sem dúvida a colonização biológica por 
líquenes, algas e musgo; fraturas, fen-
das, fissuras, a presença de graffitis e 
inscrições diversas. Pontualmente regis-
tou-se a presença de crosta negra na 
zona não lavada pelas águas pluviais, 

Vista antes da intervenção
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nomeadamente nas zonas interiores da cornija 
e cartela. Os degraus do alçado Este encon-
travam-se significativamente manchados de 
borracha consequência de uma colisão de um 
autocarro com este monumento.

No topo do obelisco e durante décadas 
encontrava-se uma armação de ferro que 
foi colocada para suster uma iluminação de 
natal, esta suportada também por múltiplas 
calhas coladas em todas as arestas do fuste. A 
armação provocou escorrências sobre a pedra 
de produtos de oxidação do ferro, e as colas, 
numerosas manchas difíceis de eliminar.

As ligas de cobre que constituem as letras, 
grinalda e medalhão, encontravam-se em defi-
ciente estado de conservação, com pontual 
corrosão do suporte, presença de cloretos de 
cobre, sujidade superficial, pontuais depósitos 
calcários e falta de material (ausência de várias 
letras). 

Estes elementos metálicos provocaram 
diversas escorrências de cloretos de cobre na 
superfície pétrea, nomeadamente por debaixo 
das inscrições.

A autarquia sensibilizada para o mau estado 
de conservação deste emblemático monu-
mento da cidade de Faro propôs que o serviço 
de conservação e restauro da DCMAR(1) em 
colaboração com a DPOEM(2) empreendessem 
uma obra de conservação e restauro deste 
imóvel, que decorreu de 12 de setembro a 12 de 
novembro de 2016.

Esta intervenção foi bastante complexa 
principalmente no que concerne à conjuga-
ção do tempo disponível previsto para a sua 

1 |  Divisão de Cultura, Museus, Arqueologia e Restauro
2 |  Divisão de Projetos, Obras e Equipamentos Municipais
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execução, com as condições climatéricas desfavo-
ráveis no último mês de obra e com a dificuldade 
inerente ao tratamento de dois tipos de material 
diferente (pedra e bronze) que muitas vezes coli-
diam em termos de atuação de produtos e tempos 
de secagem. 

Iniciou-se o tratamento com a desinfestação 
de toda a área com a aplicação de produto bio-
cida; durante a atuação deste (cerca de 2 semanas) 
foram removidos mecanicamente todos os ele-
mentos metálicos oxidados não adequados nem 
originais – pregos e também inúmeras calhas de 
eletricidade que se encontravam coladas à super-
fície pétrea. Nesta altura, também foram abertas 
e limpas as juntas de união entre blocos que se 
encontravam em mau estado de conservação ou 
que não eram originais.

Uma das dificuldades desta intervenção foi 
conjugar os tratamentos do material pétreo com 
o do metálico, principalmente devido à utilização de água, assim optou-se 
por realizar primeiramente a intervenção na pedra, que foi integralmente 
lavada com água corrente e escovas sintéticas macias, de forma a eliminar 
toda a sujidade e infestação biológica.

Após a limpeza via húmida, removeram-se quimicamente todos os graffitis 

Pormenor degraus – manchas, graffitis e inscrições Pináculo - Colonização biológica e 
escorrências de produtos de oxidação 

da estrutura em ferro pré-existente

Pormenor inscrições – Falta de letras
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e inscrições que se encontravam sobretudo na base do imóvel, tal como inú-
meras manchas de origens diversas que se distribuíam por todo o obelisco. 
As zonas de crosta negra nomeadamente na cornija, foram lavadas com água 
nebulizada durante períodos de 30 minutos intercalados com escovagem. O 
resultado não foi muito satisfatório, saindo apenas a camada mais superficial, 

Limpeza via húmida

Colagem de fragmento

Preenchimentos

Abertura de juntas

Limpeza com água nebulizada

Tratamento das letras

Colagem

Limpeza química

Colagem de elementos soltos
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tendo sido depois tam-
bém tratadas 
quimicamente. 

Após a limpeza 
foram fechadas todas 
as juntas de união, 
lacunas, fendas e 
fissuras com arga-
massa de cal e areia 
ao tom da pedra ori-
ginal. Realizaram-se 
colagens de alguns 
elementos de pedra 
soltos e os volumes 
em falta do medalhão 
foram colmatados 
com pedra calcária (de 
cor e granulometria) 
similar ao original.

A superfície pétrea 
foi protegida nas zonas 
mais afetadas pelo 
depósito de partículas 
resultante da ação da 
poluição e nas zonas 
mais próximas do chão 
mais vulneráveis ao 
vandalismo e inscrição 
de graffitis.

A maior dificul-
dade de tratamento 
de conservação e res-
tauro das ligas metá-
licas foi a reprodução 
fidedigna de algumas 
letras em falta, estas 
foram realizadas pelo 
serviço de serralharia Antes e depois da intervenção
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municipal, com a mesma dimensão e tipologia numa liga metálica próxima 
do original. O tratamento iniciou-se com a limpeza mecânica de forma a eli-
minar concreções e sujidade mais impregnada, posteriormente procedeu-se 
à limpeza química, estabilização e proteção de todos os elementos metálicos. 
Outra das contrariedades verificadas foi na aplicação de camada de proteção 
nas letras sem atingir o suporte pétreo, visto que alguns destes elementos 
eram de reduzidas dimensões e de difícil tratamento.

É comum pensar-se que o tratamento de conservação e restauro é o fim 
de um processo de degradação de um imóvel, mas os agentes de deterio-
ração estão sempre presentes e é forçoso realizar um trabalho contínuo de 
manutenção. É possível através da monitorização regular do monumento e 
com algumas ações simples manter o estado de conservação deste e evitar 
a longo prazo uma intervenção mais profunda ao nível da conservação e 
restauro. Neste caso, e passadas poucas semanas da conclusão da obra já a 
base do obelisco apresentava diversas inscrições, pequenas fraturas e diver-
sas manchas; não foi difícil a sua remoção apenas porque a superfície pétrea 
estava devidamente protegida. Mesmo tendo sido previstos todo os atos de 
vandalismo a que este monumento está sujeito, e não sendo possível aos 
técnicos estarem constantemente a tratar deste imóvel, cabe não só às enti-
dades que zelam pelo património mas a todos os cidadãos proteger e cuidar 
da nossa herança cultural, com responsabilidade e cidadania.

Antes e depois da intervenção
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