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A Reconstrução Social da Praia de Faro na Primeira Metade do Século XX 
 
Os Pioneiros da Ocupação da Praia de Faro 
 
 
A génese da ocupação da Praia de Faro ter-se-á dado em finais do século XIX. Os 
primeiros ocupantes foram pequenos agrupamentos de pescadores oriundos sobretudo 
de Quarteira e Santa Luzia, que afluíam a este local periodicamente, em busca de 
sustento na pesca e no marisco, utilizando artes como alcatruzes, murejonas e sacadas e 
por algumas pessoas provenientes de Almancil, que passavam por aqui temporariamente 
para mariscar. 
 
As armações de sardinha e as armações de atum, bem como as xávegas, viriam a 
aumentar esta afluência à praia, permitindo uma ocupação permanente e constituída por 
pessoas oriundas de diversos locais do Algarve. 
 
As primeiras habitações localizavam-se inicialmente na zona central da praia e na zona 
nascente (onde está situado o parque de campismo). Caracterizavam-se por serem 
frágeis e pequenas barracas de “barrão” e/ou junco, construídas muitas vezes sobre as 
dunas. 
 
A pequena comunidade de pescadores artesanais da Praia de Faro formou ao longo dos 
tempos, uma cultura e um modo de vida próprios, que foi sendo transmitido de pais para 
filhos, ao longo de gerações. 
 
A Atividade da Pesca 
 
A atividade económica assentava essencialmente na pesca, na apanha de marisco e 
nalguns trabalhos complementares, como a confeção e reparação de artes, o transporte 
de banhistas e o aluguer das pequenas barracas de junco a veraneantes. 
 
Tanto a atividade da pesca como a da apanha de marisco eram efetuadas com a 
colaboração de todo o agregado familiar. Os homens dedicavam-se predominantemente 
à atividade da pesca e a reparar e safar as artes. As mulheres dedicavam-se à apanha de 
marisco, a safar as artes e aos afazeres domésticos. As crianças, à semelhança dos 
familiares, raramente iam à escola, optando desde muito cedo pela vida no mar. 
 
A Instalação das armações de sardinha e de atum, as xávegas, e as formas alternativas 
de vida associadas à pesca e ao marisco que a ilha permitia, levou a que vários núcleos 
de pessoas oriundas de outras zonas do país, sobretudo do Algarve começassem a afluir 
a este local, fixando-se aqui de forma permanente. 
 
Para além do trabalho das armações e das xávegas, os pescadores utilizaram artes de 
pesca diversificadas e das quais se destacam: o alcatruz, a murejona, a sacada, o 
aparelho de anzol, as redes de emalhar e de tresmalho, a redinha, e o tapa-esteiros entre 
outros. 
 
A utilização destas artes no mar, estava intrinsecamente relacionada com as condições 
climáticas, com a estação do ano e com as espécies a capturar. 
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As embarcações utilizadas quer para a atividade da pesca, quer para mariscar, eram 
confecionadas em madeira e movidas a remos e/ou à vela. Destas, destacam-se: a chata, 
o bote, o saveiro, a lancha, o dóri e a bateira. 
 
Nos primeiros tempos de ocupação, o local para venda do pescado era a própria praia. 
Na cidade, o pescado era vendido numa lota junto às “Portas do Mar”. 

 
 

 
   Pescador safando aparelho de anzol na Praia de Faro, década de 60 (Foto cedida por José Mascarenhas)  

 

 

 
                        Arte xávega na Ilha de Faro, finais da década de 40 (Foto cedida por José Brito) 
 
 

Usos e Costumes Locais 
 
Os nascimentos efetuavam-se na própria praia, nas habitações dos pescadores. Para esse 
efeito, havia uma “curiosa” (Maria Iria), que servia de parteira na praia.  
 
Geralmente casavam entre elementos da comunidade. O copo de água era realizado na 
praia, junto de familiares e amigos. 
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Os defuntos eram velados em casa e depois, transportados de barco até ao sítio de 
“Carga Palha”, onde os aguardava um carro de besta, que posteriormente transportava o 
caixão para o cemitério de Faro. 
 
O abastecimento de alimentos na praia era assegurado pelas pequenas vendas existentes 
neste local. Destas, destaca-se a “Venda da Ti Isabel” no lado nascente da praia, onde se 
vendiam diversos produtos.  
 
Nesta altura, também era comum a venda ambulante na praia. Provenientes de Almancil 
e usando como meio de locomoção, burros, chegavam de  tempos em tempos a este 
local, vendedoras ambulantes (“Ti Marquinhas”, “Ti Glória”, “Ti Gandalha” e “Ti 
Dorinhas”), que traziam essencialmente verduras, fruta variada e frutos secos para 
venda.  
 
Os pescadores tinham ainda nos pequenos espaços circundantes às habitações, pequenas 
hortas onde semeavam vários tipos de vegetais e árvores de frutos, e ainda, criações de 
animais de capoeira, coelhos, cabras, porcos entre outros, que serviam também as 
necessidades domésticas. 
 
O abastecimento de água era essencialmente assegurado por um poço situado no sítio de 
“Carga Palha”. Por vezes, também se abasteciam num poço situado na Quinta do Lago. 
 
A alimentação principal era o peixe. Dos pratos típicos destacam-se: o berbigão guisado 
com batata-doce, o choco cozido de azeite e vinagre, a caldeirada, o xarém e o 
lingueirão guisado com batata-doce. Também era habitual, os pescadores secarem 
vários tipos de peixe (sardinha, raia, safio, cação etc.) durante a época do verão, que 
eram depois acondicionados em canastras ou sacas durante o Inverno, a fim de serem 
protegidos da humidade. Estes peixes eram confecionados de várias formas: assado, 
cozido e em caldeiradas. 
 
Os momentos de lazer eram raros, pois a vida do mar ocupava-os quase todo o dia. 
Geralmente eram passados petiscando peixe assado em cima do pão, ao sabor do tinto, 
pondo a conversa em dia, ou a jogar às cartas. 
 
As saídas para o exterior, davam-se sobretudo para venda do pescado, ou para 
abastecimento de víveres. 
 
 
O desenvolvimento de práticas turísticas na Praia de Faro 
 
Com o passar dos anos, a praia começa a tornar-se também, num espaço procurado por 
motivos de saúde, fruição e lazer. É sobretudo a partir da década de 20 do século XX, 
que começam a fixar-se na Praia de Faro os primeiros banhistas. Eram pessoas da classe 
média da cidade de Faro, geralmente ligadas ao comércio local. 
 
Estas pessoas estabeleceram-se no lado poente da praia, construíram as suas próprias 
residências com materiais mais resistentes, mais vistosas e espaçosas, que as pequenas 
barracas de junco dos pescadores. Por outro lado, Todos dispunham de barco particular, 
o que lhes permitia estar grandes temporadas na praia. 
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Estes novos ocupantes da praia, radicados no lado poente, destacavam-se dos 
pescadores locais, localizados no lado nascente, pelo seu modo de vida. Esta 
diferenciação resultou numa estratificação social associada ao espaço físico da praia, 
culminando com a atribuição de dois topónimos, que designavam o lado nascente da 
praia de “Ilha do Roxo” e o lado poente de “Ilha do Chá”. Enquanto na “Ilha do 
Chá”, havia bailes, festas, desfiles, etc., destinados aos mais conceituados socialmente, 
na “Ilha do Roxo”, havia os petiscos acompanhados do garrafão de vinho tinto e a 
algazarra frenética entre pescadores, amigos e outro pessoal de origem mais modesta. 
 
É precisamente com estes banhistas, que começam a surgir na praia, todo um universo 
de atividades culturais, recreativas e desportivas, promovendo este local, como um 
espaço de fruição e lazer. Durante a época balnear, eram responsáveis pela organização 
de grandes festejos na “Ilha do Chá”, com programas compostos por atividades tais 
como: - jogos tradicionais (jogo da corrida dos sacos, jogo do pau ensebado, etc.), 
provas de natação, corridas de patos, provas de velas, desfile e parada de barcos 
ornamentados, regatas, provas de ciclismo, atuação de bandas musicais, orquestras, 
bailes, jogos florais, cinema, comes e bebes e vistosos fogos-de-artifício. 
 
Nestas festas, havia o apoio das entidades oficiais locais e dos clubes desportivos e 
recreativos de Faro. 
 
 

Festa na Praia de Faro (postal cedido por José Brito) 
 
 
É sobretudo na década de 40 do século XX, que começam a realizar-se na praia grandes 
competições desportivas, que levam a afluir a este local centenas de pessoas. São 
eventos realizados pelos clubes recreativos e desportivos locais e apoiados por entidades 
oficiais. Destes grandes eventos desportivos, destacam-se: os combates de box, o “1º 
Cruzeiro da Ria de Faro”,uma prova de vela organizada pelo Ginásio Clube Naval, que 
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foi das mais importantes provas desportivas efetuadas na Praia de Faro e o “Torneio da 
Ria do Vale Formoso”, organizados pelo Sport Lisboa e Faro. 

1ºCruzeiro Ria de Faro, 1948 (espólio do Museu Municipal de Faro). 
 
O aparecimento de vários barcos que faziam a carreira entre a cidade e a praia 
promoveu um maior afluxo populacional à Ilha. Eram barcos de dimensão considerável, 
que transportavam diariamente grande quantidade de pessoas à praia. Foram vários os 
gasolinas que efetuaram carreira para a praia. Destes destacam-se: ” Praia de Faro”, 
“Santa Natália”, “Ria Formosa”, “Isabel Maria”, “Gavião” e “Alegria”. 
 

    

 
Passageiros a bordo do “Gavião”,  barco da carreira para a Praia de Faro, década de 50 (Foto cedida por 
 Rosa Tangerino). 
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Aos fins-de-semana, sobretudo ao domingo, a cidade despovoava-se e a praia ficava 
totalmente lotada com a enorme quantidade de pessoas que para lá afluíam. O acesso 
por barco à praia era feito no cais de embarque junto às “Portas do Mar”.  
 
A procura constante da praia como estância de veraneio, veio colocar cada vez mais às 
autoridades locais a necessidade de valorizar este espaço, de forma a responder à grande 
afluência de pessoas que para aqui se deslocavam. 
 
Das várias medidas tomadas no sentido de valorizar a praia destaca-se a inauguração de 
uma ponte de desembarque inaugurada em 1937 e da esplanada-casino “Miramar”, cuja 
inauguração teve lugar em 1945 e que para além de proporcionar aos turistas grandes 
temporadas na praia, era ainda um lugar onde se realizavam eventos culturais e 
recreativos. 
 
 

     Esplanada da Praia de Faro (espólio do Museu Municipal de Faro) 
 
Embora durante esta primeira metade do século XX, tenha havido alguns esforços e 
intervenções no sentido da valorização do espaço físico da praia, esta só vai conhecer 
alterações significativas na segunda metade do mesmo século e mais concretamente, a 
partir da segunda metade da década de 50, com a desafetação de uma faixa de terreno da 
Praia de Faro (476 280 m2) do Domínio Público Marítimo para o Domínio Privado do 
Estado, e que permitiu à Câmara Municipal de Faro, o desenvolvimento de edificações e 
de infraestruturas na praia, bem como outras medidas, que ao longo dos tempos, 
resultaram em grandes melhorias deste espaço, quer ao nível físico, quer ao nível 
cultural e das quais se destacam, a aprovação do plano de urbanização da Ilha do Ancão 
pela Câmara Municipal de Faro, em 23 de Abril de 1957, construção de uma ponte 
rodoviária inaugurada em 1957 que veio permitir novas formas de acesso à ilha, que até 
então só era possível por via marítima, a construção de uma avenida a meio da praia e 
montagem da rede de energia elétrica em 1959 e a inauguração de uma esplanada em 
1958, que para além de ter ótimas condições de alojamento, funcionava como centro de 
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animação e recreio, uma vez que promovia espetáculos diversificados, que animavam a 
praia, sobretudo no verão. 
 


