




De Alte para uma Guerra 
desconhecida: os Altenses 
na Grande Guerra
Vítor Aleixo

Loulé tem uma longa tradição de investigação no âmbito da História 
local, como nos demonstra o quarto de século da revista Al-’Ulyà. Este 
investimento municipal no conhecimento de quem somos, de quem antes 
de nós sonhou, viveu, trabalhou e amou esta terra tem permitido reforçar 
o sentimento de pertença e de orgulho dos nossos conterrâneos e, 
simultaneamente, contribuir para a construção da História Universal.

Esta exposição “Os Expedicionários da Freguesia de Alte, Soldados 
Louletanos na Grande Guerra 1914-1918” é o exemplo de como os nossos 
altenses foram convocados para um dos acontecimentos mais trágicos 
do século XX e insere-se na linha de investigação e comunicação que 
iniciámos em 2018 com a Casa Memória Duarte Pacheco a alargar o seu 
âmbito a Casa Memória do Século XX, através da realização de uma primeira 
exposição “Trabalhos forçados portugueses no III Reich e os Louletanos no 
sistema concentracionário nazi”.

Em 2019, aquando da apresentação do livro “Os Expedicionários da 
Freguesia de Alte Soldados Louletanos na Grande Guerra 1914-1918”, 
de Rui Bonita Velez, desafiámos o autor a realizar uma exposição no Polo 
Museológico de Alte com o intuito de homenagearmos os 123 altenses que 
partiram para a I Guerra Mundial.  O capitão José de Barros, comandante 
da companhia do Batalhão algarvio, descreveu-os como “homens bons, 
leais, resignados e valentes”. Queríamos que todos pudessem conhecer 
estes 123 jovens que cheios de sonhos, de medo e de incerteza, partiram, 
pelo amor à Pátria, para um território desconhecido, deixando “sem chão” 
as suas famílias.
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Esta exposição mostra-nos os rostos destes homens que levaram o nome 
de Alte e de Loulé bem longe, destes heróis que lutaram numa guerra que 
não compreendiam e lhes fora imposta. Esta mostra é, também, um justo 
agradecimento às famílias e permite reforçar a identidade coletiva e aumentar 
o orgulho pelos feitos das nossas gentes. Um sentido bem-haja a todos os 
familiares que contribuíram para que esta exposição fosse possível e que 
partilharam as histórias de família, muitas delas ainda com sofrimento, receio 
e “expondo-se” pela primeira vez. Seis dos altenses morreram, mas os 117 
que voltaram trouxeram muitos medos que os acompanharam para a vida e a 
condicionaram, com penalização das suas famílias.

Aqui, por momentos, conseguimos estar mais perto daquilo que passou pelo 
coração e pela alma destes altenses e com o seu ensinamento tentar contribuir 
para um mundo mais justo e humano.

Um agradecimento ao Presidente da Junta de Freguesia de Alte, António 
Martins, que nos apresentou o autor e a sua investigação. Pelo que a minha 
palavra final é para dar um agradecimento especial ao comissário Rui Bonita 
Velez, um altense de coração, que nos permitiu trazer à luz mais um período 
da nossa história comum e fazer uma singela, mas muito sentida, homenagem 
aos 123 altenses que nas trincheiras lutaram para sobreviver e para criar um 
Mundo melhor!



Um dos pelotões da 9.ª Companhia do batalhão algarvio, neste caso, o de Manuel Cabrita da 
Charneca. Pela relação numérica e nominal dos oficiais e praças desta companhia presentes em 
França e que embarcaram em Lisboa, em 25 de Julho de 1917,  presumimos, que nesta foto também 
possam estar outros altenses como o Manuel Guerreiro, Francisco Guerreiro, Manuel Vitorino, 
Francisco António, Luiz da Fonseca, António Martins e Joaquim Balbina. 

Foto gentilmente cedida pelos filhos de Manuel Cabrita.
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Entre 1914 e 1917, 123 jovens desta nossa Freguesia foram mobilizados para 
aquela que hoje conhecemos como Primeira Guerra Mundial ou Grande Guerra 
de 1914/ 1918. Maioritariamente camponeses iletrados, partiram para Angola, 
Moçambique e Flandres, após um breve e apressado período de recruta. 
Lutaram heroicamente, morreram alguns (poucos, felizmente) e outros voltaram 
com sequelas físicas e psicológicas que os acompanharam até ao final dos seus 
dias.

A maior parte deles nunca chegou a compreender essa guerra em que os 
obrigaram a lutar e a Pátria rapidamente os esqueceu. Essa é uma daquelas 
guerras de que o país prefere não falar. Não houve vitórias retumbantes capazes 
de insuflar o orgulho nacional. Apenas sofrimento, condições de vida duríssimas 
e insalubres e o massacre da quase totalidade do Corpo Expedicionário 
Português. A este último, conseguiu escapar a maior parte dos jovens de Alte, 
mas não ao sofrimento quotidiano da vida nas trincheiras, à insalubridade das 
condições, nem aos gases venenosos ou à violência dos combates. Lutaram 
com bravura e, quando regressaram, caiu sobre eles um injusto véu de silêncio.
Essa injustiça foi finalmente corrigida, 100 anos depois, pelo livro de Rui Bonita 
Velez, Os Expedicionários da Freguesia de Alte. Soldados Louletanos na Grande 
Guerra de 1914-1918.

Em boa hora, a Câmara Municipal de Loulé convidou o autor, aquando do 
lançamento do livro, para comissariar esta exposição que é mais um tributo a 
esses 123 Altenses, e que permite aos seus descendentes partilharem um pouco 
da estranheza que os seus avós e bisavós terão sentido, ao serem arrancados da 
sua pacata freguesia e “atirados” para um ambiente alienígena. Poderão também 
compreender melhor o heroísmo destes homens, que lutaram porque esse era 
o seu dever, sem compreenderem porquê e em condições que eram totalmente 
diversas das do mundo em que tinham crescido.

Possamos, pois, desfrutar desta exposição, com a curiosidade dos que não 
pretendem que algo parecido volte a acontecer e com a reverência que esses 
heróis simples merecem.





A exposição “Os Expedicionários da Freguesia de Alte, Soldados Louletanos 
na Grande Guerra 1914-1918”, surgiu no âmbito de uma iniciativa que visava 
a defesa e preservação da memória dos militares portugueses, que em 
diferentes momentos e locais serviram Portugal. Neste caso particular, 
os combatentes desta nossa freguesia do concelho de Loulé: Alte.

Este trabalho é o resultado de uma investigação que, utilizando como pano 
de fundo a história já conhecida e investigada do advento português na 
Grande Guerra, expõe uma das dimensões regionais desta temática e que 
permite observar o modo como o soldado português, quase todo ele do 
campo, contribuiu para a participação militar portuguesa na Grande Guerra, 
em África e na Europa. Assim, centrado nos combatentes de Alte que foram 
mobilizados, as particularidades que os definem emergem de algumas 
das seguintes questões: Quem e quantos? De que sítios eram oriundos? 
Em que operações se presume que possam ter participado? Que tipo de 
adversidades e sofrimentos terão vivido? Que angústias e que tristezas lhes 
terão passado pela alma? – São estas as problemáticas que, implicitamente 
e explicitamente, também tentamos resumir nesta exposição.

Concretamente, foram 123 os homens que a freguesia viu partir. Todos 
eles, disse o capitão José de Barros, um dos comandantes de companhia 
do Batalhão algarvio, homens bons, leais, resignados e valentes. Estes que 
os egoísmos do poder político arrastaram para um dos maiores conflitos 
que assolou a humanidade, eram na sua grande maioria jovens “cavadores 
da terra” que viram interrompida a sua sagrada missão de laboro do pedaço 
de chão de cada um, deixando um profundo vazio na alma e no coração de 
todos aqueles que os amavam. Lá foram eles, com sacrifício e abnegação, 

Sobre a exposição
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deram o que de melhor tinham e sabiam, alguns deles a própria 
vida, como foi o caso do Justo Martins das Águas Frias, do Justo 
Rosa da Nave dos Cordeiros, do Caetano Raminhos de Santa 
Margarida, do Manuel Silvestre do Serro, do Francisco Joaquim 
do Povo e, finalmente, do Manuel dos Santos de Benafim Grande.

Mas a ideia também é recordar os que sobreviveram que, no caso 
da freguesia, foram a maioria, mas que regressaram com profundos 
traumas físicos e psicológicos, que os iriam acompanhar até aos 
últimos dias de suas vidas. Nomes como o Francisco Cândido aqui 
do Povo, o Francisco Afonso da Alcaria do João, o José Coelho do 
sítio da Júlia, o Joaquim Martins do Esteval de Mouros, são apenas 
alguns desses exemplos.

Em matéria de agradecimentos, dizer que esta investigação só 
foi possível com o apoio precioso dos Arquivos Geral do Exército, 
Histórico Militar e do Histórico Ultramarino. Para a operacionalização 
desta exposição, através da cedência de livros e armamento, o apoio 
da Academia Militar foi primordial.

Um reconhecimento muito especial aos familiares dos combatentes. 
Foram eles que nos forneceram o material de memória fotográfica 
que garante um subsídio importante para a riqueza desta exposição, 
enquanto elemento de reconstrução do passado. A todas essas 
pessoas, altenses de gema, aqui fica o nosso reconhecimento.

A exposição “Os Expedicionários da Freguesia de Alte, Soldados 
Louletanos na Grande Guerra 1914-1918” é uma homenagem aos 
altenses, soldados louletanos, que combateram, morreram e foram 
vítimas da Grande Guerra. 

Mas não só, pensamos que também constitui uma relevante peça 
para a construção da identidade do povo altense, fundamental para 
as gerações vindouras poderem construir, também eles, um futuro 
cada vez melhor. 






