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Albert Thomas 
Diário da visita a Portugal, 3 de Setembro de 1925
Journey to Portugal Diary, September the 3rd 1925

«Na verdade, todos os portugueses parecem 
estar de acordo quanto ao facto da restauração da 
monarquia não ter qualquer hipótese. Quando os 
monárquicos põem a cabeça de fora, a unanimidade 
nacional restaura-se contra eles. Mesmo os 
comunistas entram no bloco dos partidos em 
defesa da República. Mas, em virtude das divisões 
parlamentares e da impotência parlamentar, 
os ideais fascistas e da ditadura militar, etc... 
vão fazendo caminho. Em suma, o que se vê em 
Portugal, um pouco como por todo o lado é uma 
crise política profunda. A questão está em saber em 
que medida as instituições políticas responderão às 
necessidades económicas e sociais». 
«In fact, all Portuguese seem to agree that the restoration of the 
monarchy is highly unlikely. When the Monarchists rear their 
head, national unanimity rises against them. Even the Communists 
stand with the parties in defence of the Republic. But, as a result of 
parliamentary divisions and the impotence of parliament, fascist 
and military dictatorship ideals, etc… gain ground. In short, what 
is occurring in Portugal, similarly to what is happening everywhere 
else, is a deep political crisis. The question is to what extent the 
political institutions will respond to social and economic needs».

Fabras Rivas 
Correspondente para Portugal, carta para Albert Thomas, 26 de 
Novembro de 1925
Correspondent for Portugal, letter to Albert Thomas, 26 November 1925

«Bernardino Machado é um bravo homem, de 
barba patriarcal, que trata tudo com muita alma 
e que procura contentar toda a gente. Ele diz-se 
democrata na política e positivista (Escola de August 
Comte) na filosofia. Falou várias vezes em defesa 
da Sociedade das Nações. É mais do que provável 
que estará disposto a tudo fazer para que Portugal 
participe de uma forma efectiva nos trabalhos do 
Bureau.»
«Bernardino Machado is a brave, wise old man, who deals with 
every issue with conviction and seeks to please everybody. He says he 
is a democrat in terms of politics and a positivist (School of August 
Comte) in terms of philosophy. He has spoken out at various times 
in support of the League of Nations. It is more than likely that he 
will be willing to do everything for Portugal to participate effectively 
in the work of the Bureau.»

Detalhes da visita (Setembro)
Visit details (September)

Visita do primeiro Director-Geral da OIT, 
Albert Thomas, a Portugal, tendo reuni-
do com: Presidente da República, Teixeira 
Gomes, Ministro dos Negócios Estrangei-
ros, Vasco Borges, o Presidente do Con-
selho de Ministros, Domingos Leite Pe-
reira, com representantes da Associação 
Industrial Portuguesa, representante da 
Confederação Geral do Trabalho, repre-
sentante das Cooperativas, e com jorna-
listas e políticos republicanos. A imprensa 
de Lisboa noticia amplamente esta visita, 
dando destaque de primeira página.

Visit of the first Director-General of the ILO, Albert 
Thomas, to Portugal, having met with: President of the 
Republic, Teixeira Gomes, Minister for Foreign Affairs, 
Vasco Borges, Chairman of the Council of Ministers, 
Domingos Leite Pereira, with representatives of the 
Associação Industrial Portuguesa (AIP - Portuguese 
Industrial Association), a representative of the 
Confederação Geral do Trabalho (CGT - General 
Confederation of Labour), a representative of the 
Cooperatives, and with republican journalists and 
politicians. This visit was widely reported by the Lisbon 
press as front page news.

Conferência Internacional  
do Trabalho
International Labour Conference

Neste ano, Portugal continua a fazer-se 
representar pelo Embaixador António 
Maria Bartolomeu Ferreira, não apresen-

tando uma delegação tripartida. António 
Gomes de Almendra integra a delegação 
governamental enquanto delegado su-
plente.

In the same year, Portugal continued to be rep-
resented by the Ambassador António Maria Bar-
tolomeu Ferreira, presenting no tripartite del-
egation. António Gomes de Almendra joined the 
government delegation as a substitute delegate.

São aprovadas quatro Convenções.

Four Conventions were approved.

C.17  Reparação dos acidentes de 
trabalho 
Workmen’s compensation (Accidents)

C.18  Doenças Profissionais 
Workmen’s compensation (occupational 
diseases)

C.19  Igualdade de tratamento entre 
trabalhadores estrangeiros e 
nacionais em matéria de reparação 
de acidentes de trabalho 
Equality of treatment (accident compensa-
tion)

C.20  Trabalho norcturno (Padarias) 
Night Work (bakeries)

Estátua de homenagem a Albert Thomas em Genebra, frente à actual sede da 
OMC onde a OIT esteve sedeada entre 1926 e 1975. Portugal contribuiu com 
1.000 francos suíços./Statue in homage of Albert Thomas in Geneva, in front of 
the current headquarters of the WTO, where the ILO was headquartered between 
1926 and 1975. Portugal contributed with 1,000 Swiss Francs.

Ar
qu

iv
o 

H
is

tó
ri

co
 F

ot
og

rá
fic

o 
da

 O
IT

/I
LO

 H
is

to
ri

ca
l P

ho
to

 A
rc

hi
ve

s

Correspondência entre Portugal e a 
OIT relativa à contribuição de Portugal 
para a Estátua de homenagem a 
Albert Thomas./Correspondence 
between Portugal and the ILO relative to 
Portugal’s contribution to the statue in 
homage of Albert Thomas.
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O Século sobre a visita de Albert Thomas a Lisboa./O Século on 
the visit of Albert Thomas to Lisbon.
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A Batalha sobre a visita de Albert Thomas às sedes da CGT e do jornal A Batalha./A Batalha 
on the visit of Albert Thomas to the headquarters of the CGT and the newspaper A Batalha.
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PORTUGAL-OIT 1919-1933
Dinâmicas de uma Relação 
Dynamics of a Relationship

Primeiro Director-Geral visita Portugal
First Director-General visits Portugal

Presidentes da República:
Presidents of the Republic:

António José de Almeida
Bernardino Machado

Neste ano, cinco Governos tomam posse. A situação 
social e política é instável: O estado de sítio é 
decretado três vezes, são feitas várias deportações 
de operários e regressa a censura à imprensa. No dia 
25 de Novembro, é extinto o Ministério do Trabalho. 
Por Decreto governamental é extinta a Associação 
Comercial de Lisboa, o que origina protestos por parte 
de outras associações e da Associação Industrial 
Portuguesa. São suspensos alguns jornais de Lisboa: O 
Século e A Capital. Têm lugar diversas manifestações 
operárias. Realiza-se, em Lisboa, o 1º Congresso das 
Juventudes Sindicalistas.
In the same year, five Governments took office. The social 

and political situation was unstable: A state of siege was 

declared three times, several deportations of workers were 

undertaken and press censorship returned. On 25 November, 

the Ministry of Labour was extinguished. By government 

decree the Associação Comercial de Lisboa (Commercial 

Association of Lisbon) was extinguished, which led to protests 

from other associations and from the Associação Industrial 

Portuguesa (Portuguese Industrial Association). Some Lisbon 

newspapers were suspended: O Século and A Capital. Several 

workers’ demonstrations take place. The first Congress of 

the Trade Union Youths was held in Lisbon

Janeiro:
January:

Decreto 10445- Autoriza as associações de classe ou 
sindicatos profissionais a elevar a sua cota social.
Decree 10445- Authorizes professional class or trade union 

associations to increase their membership fee.

Fevereiro:
February:

Decreto 10515- Retira a aprovação concedida aos 
estatutos da Associação Comercial de Lisboa e 
dissolve esta para todos os efeitos legais.
Decree 10515- Withdraws the approval granted to the statutes 

of the Associação Comercial de Lisboa and dissolves the 

approval for all legal intents and purposes.

Maio:
May:

Decreto 10782- Altera disposições regulamentares 
sobre o horário de trabalho, de molde a garantir uma 
melhor execução do estabelecido no Decreto 5516, 
de 1919.
Decree 10782- Changes regulatory provisions on working 

hours, in order to guarantee better execution of that 

established in Decree 5516, of 1919.

Junho:
June:

Decreto 10879- Prorroga por mais trinta dias o prazo 
estabelecido pelo par. 1 do art. 22 do regulamento do 
horário de trabalho.
Decree 10879- Extends for another thirty days the deadline 

established by paragraph 1 of article 22 of the working hours 

regulation.

Decreto 1088- Revoga o Decreto que retirou a aprovação 
concedida aos estatutos da Associação Comercial de 
Lisboa e a dissolveu para todos os efeitos legais./
Revokes the Decree that withdrew the approval granted to the 

statutes of the Associação Comercial de Lisboa and dissolved 

it for all legal intents and purposes.

Portaria 4442- Permite aos industriais a organização 
de turnos quando tenham necessidade de conservar 
as suas indústrias em laboração durante mais horas 
do que as consignadas no art. 5.º do decreto 10782, 
inclusivamente dias completos e sucessivos.

Decree Order 4442- Allows manufacturers to organize shifts 

when they need to keep their industries working for more 

hours than those laid down in article 5 of decree 10782, 

including complete and successive days.

Outubro:
October:

Decreto 11176- Cria o Instituto de Orientação 
Profissional na dependência do Instituto de Seguros 
Sociais Obrigatórios e de Previdência Geral.
Decree 11176- Creates the Institute of Vocational Counselling, 

under the supervision of the Institute of Compulsory Social 

Insurance and General Welfare.

Novembro:
November:

Decreto 10583- Aprova e manda pôr em execução o 
novo regulamento do Instituto Feminino de Educação 
e Trabalho.
Decree 10583- Approves and orders the implementation of 

the new regulation of the Feminine Institute of Education and 

Labour.

Decreto 11267- Extingue o Ministério do Trabalho, 
transitando para outros ministérios os serviços que 
competiam aos seus diversos organismos, incluindo 
os autónomos.
Decree 11267- Extinguishes the Ministry of Labour, carrying 

over to other ministries the services undertaken by its various 

departments, which includes the autonomous services.
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