
7ª Série, Ano XXXIX, Número 3               Março 2020               Publicação mensal                Preço de capa 3,00 Euros   

DESTAQUE

O NOVO MUSEU 
DO PORTO ORIENTAL

QUINTAS HISTÓRICAS

O CAIS DO BICALHO
EM MASSARELOS

MEMÓRIA DA CIDADE

O TELÉGRAFO 
DA SENHORA DA LUZ



65O TRIPEIROO TRIPEIRO

7ª Série, Ano XXXIX

#03
Março 2020

66   Editorial
 Avaliações.

68   Destaque
 O novo museu do Porto oriental
 “O Porto é uma cidade que tem muito mundo”

76   Conversas na Bolsa
 Turismo alcança recordes no Porto e Norte

78   Uma Carta do Porto
 No tempo do Cais do Bicalho em Massarelos

80  Portofólio
 Caretos esculpidos em madeira de amieiro…

84  Memória da Cidade
 A importante estação telegráfica da Senhora da Luz

90   Porto Património
 Artur de Almeida Júnior, arq. - II

94   Aconteceu no Porto
 Cinema Batalha sucedeu ao High Life há 112 anos

Ficha Técnica
O Tripeiro
Revista fundada em 1908

Propriedade
Associação Comercial do Porto
NIPC: 501 066 225

Sede social e redação
Palácio da Bolsa
Rua Ferreira Borges
4050-253 Porto
T: 223 399 048
F: 223 399 090
E: revista.tripeiro@cciporto.pt

Director
Francisco Laranjo

Estatuto Editorial em
https://cciporto.com/publicacoes-arquivo/

Director Honorário
Francisco de Almeida e Sousa
(1921-2018)

Editor
Luís Costa
Rua de S. Nicolau, nº 42, 1º direito
4520-248 Santa Maria da Feira

Fotografia
Leonel de Castro

Colaboradores permanentes 
Paulo Vaz

Colaboradores
Ana Maria Liberal
Joel Cleto
Jorge Pinto
Luís Bourbon Aguiar Branco
Luís Cabral
Luís Miguel Queirós
Sérgio C. Andrade
Sérgio Jacques

Publicidade
Paulo Vaz

Concepção Gráfica
GOdesign

Edição e Produção Gráfica
Sofia Ramos Guedes

Impressão
Greca - Artes Gráficas
R. José Maria Baptista Valente, 194 / Arm.-A
4465-260 S. Mamede de Infesta

Revista mensal
Preço de capa: 3,00 ¤
Assinatura anual: 35,00 ¤
Tiragem: 5.000 exemplares

IBAN Revista “O Tripeiro” 
Novo Banco PT50 0007 0404 
00100540005 10

Patrocínio
Câmara Municipal do Porto

Depósito Legal nº 236892/05 
ISSN 0041-3070
Registo no ICS nº 107643

Capa_ PEDRO CABRITA REIS

19,5
685
5,7

O SEU PARCEIRO
NO TRANSPORTE
MARÍTIMO



66 67O TRIPEIRO O TRIPEIRO

Francisco Laranjo

PEDRO CABRITA REIS formou-se na ESBAL e começou a sua carreira como pintor expondo regularmente desde o início da década de 80. Durante o seu trajeto nunca abandonou a prática 
da pintura, nomeadamente a interrogação da tradição da pintura abstrata geométrica que, nos últimos anos, tem revisitado em grandes instalações de pinturas-objetos, que convocam 
várias linhas de trabalho recorrentes no seu percurso. Também manteve uma prática assídua do desenho, quase sempre figurativo, com destaque para as séries de autorretratos. Foi, 
no entanto, através da escultura e instalação que Cabrita Reis encontrou, no início dos anos 90, a plena consagração nacional e o amplo reconhecimento internacional, expresso na 
participação em exposições como Metropolis (Berlim, 1991), Documenta IX (Kassel, 1992), Bienal de São Paulo 1994 ou Bienal de Veneza 1997 e, de novo, 2003.

NOTA DO EDITOR - A capa desta edição de O TRIPEIRO foi elaborada sobre a capa de Siza Vieira que ilustrou a revista de novembro do ano passado. 

BREVES NOTAS SOBRE O AUTOR DA CAPA

AVALIAÇÕES.

Editorial Editorial

Em todos os momentos cruciais é necessário avaliar resultados ou 

comportamentos. No quotidiano fazemo-lo com a naturalidade que a 

cultura e a educação de cada um é capaz.

Julgamos com maior ou menor consciência desse acto, em função 

da nossa maior ou menor exigência para connosco, com a nossa baga-

gem de experiência e conhecimento. 

Numa época em que de todos os lados, e indiscriminadamente, 

somos assoberbados de juízos, opiniões, ou avaliações, sobre tudo e 

qualquer coisa, independentemente da autoridade que qualquer opi-

nante tenha sobre o assunto sobre o qual opina ou ajuíza, porque não 

dizer que nada mais elementar compreender, mesmo em caso de boa 

fé, a falsa informação que nos pode remeter para tempo de resultados 

mal avaliados.

Nada mais natural que a sujeição a torpe informação que poderá 

desencadear naturalmente, assim, a torpe decisão. 

Como a presunção de conhecimento é mais grave e danosa que a 

própria ignorância e, como se constata, vai abundando desenfreada 

em pose e estatuto despudorado, não poderemos crer em tudo que 

nos chega sem uma avaliação escrupulosa quer da fonte, quer do do-

cumento, quer do perfil do autor. 

Numa sociedade onde o imediato parece ser tudo o que conta, e a 

avaliação aí se conclua apesar de se dizer o contrário, assim se cons-

trói de enganos sucessivos uma realidade avaliada para essa curta 

meta.

Por exemplo: Sabemos que na educação os resultados serão tes-

tados a médio e longo prazo, por isso não se poderia vacilar numa 

condescendência a facilitismos de oportunidade e, muito menos, a 

desejo de soluções de expediente sem correspondência a exigência de 

trabalho preparatório. O exame maior não é aquele ao qual no tempo 

do seu desempenho académico correspondeu uma informação numé-

rica ou qualitativa qualquer; o exame maior é aquele que vai pôr à 

prova as decisões que um cidadão no uso das suas responsabilidades e 

competências que lhe tiverem sido atribuídas for capaz de as elevar ao 

estatuto de decisão com visão imediata e de avaliação positiva de re-

sultados bons a breve e a longo prazo de interesse colectivo superior.

Numa obsessiva necessidade de responder ao calendário de um 

mercado muito fechado sobre si mesmo, que nivela por baixo princí-

pios básicos de ética e desempenho profissional, a tentação é fazer e 

responder a momento que se reclama, logo se pensando o que poderá 

ser o dia de amanhã. É um erro tremendo, tanto a falta de trabalho 

preparatório como a avaliação displicente. Mas nem sempre as lentes 

de observação se colocam na graduação mais acertada.

O que nos acontece em última instância, no nosso espaço de afir-

mação colectivo como comunidade, é pois determinado e condicio-

nado pelas decisões que, a cada momento, são tomadas por aqueles 

que creem interpretar as nossas necessidades e os nossos desejos. 

Muitas vezes mesmo sem saberem avaliar ao certo o que os move, 

para além de uma resposta de expediente e muito menos o que os 

destinatários exigem, por não terem noção exacta do seu lugar e da 

sua responsabilidade; incompleta consciência de si mesmos. Mas esse 

é, também, um problema da sociedade em geral.

A qualidade da linguagem tão estudada e reclamada em tantas 

instituições de ensino superior tem obrigação de ser testemunhada 

com intérpretes que no-la saibam mostrar e expor no diálogo que os 

órgãos de comunicação exibem quando dão voz aos microfones.

Já a linguagem da imagem é de outra cultura estética que importa-

ria falar noutra oportunidade. Sim, porque de uma linguagem se trata 

também, e muito complexa.

Por ora, interrogamo-nos sobre a qualidade do juízo que nos de-

termina viver uma situação ou viver outra. Porque não é destino que 

o Fado cante, este modo de olhar sobranceiramente sobre o próximo 

dizendo amá-lo. Avaliações boas e avaliações más: que diferença faz a diferença? O 

que nos inquieta nesta leitura do mundo é que nada é irrelevante para 

um entendimento de tudo o que nos acontece e que importa no des-

tino de todos. O mais pequeno detalhe tem implicações tão relevantes 

no presente como no futuro, sabemo-lo sem avaliarmos mesmo a ex-

tensão de todo o problema. 

Também é isto verdade na decisão política, na gestão empresarial 

ou de recursos naturais. O efeito de qualquer decisão tem uma di-

mensão que sempre extrapola o efeito imediato e o objecto específico 

de qualquer acção. Seria bom termos sempre presente uma avaliação 

sábia.

Deixo-lhes, caros leitores, antes de uma leitura deste interessante 

número da Primavera, cremos nós, este parágrafo das Cartas a Lucílio 

de Lúcio Séneca (pág. 84. Edição da Fundação Calouste Gulbenkian, 

Lisboa, 2014), a propósito do que dissemos:

“Já tinha gravado o meu sinete nesta carta; tenho agora de a rea-

brir, para que ela chegue às tuas mãos com a pequena dádiva habitual, 

isto é, levando consigo alguma esplêndida sentença. E veio-me à ideia 

uma máxima em que não sei se é mais de admirar a veracidade ou a 

eloquência. De quem? De Epicuro: como vês, continuo a explorar a 

casa alheia. Aqui vai ela: “Não há ninguém que não abandone esta 

vida como se tivesse acabado de entrar nela”.

Observa quem tu quiseres, jovem, velho, homem de meia idade: 

em todos encontrarás por igual o medo perante a morte e a ignorân-

cia perante a vida. Ninguém dá por acabado o que quer que seja, todos 

adiam os seus interesses para o futuro.”
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Casa São Roque é agora museu e galeria de arte por iniciativa de Pedro Álvares Ribeiro

O novo museu
do Porto oriental
A Casa São Roque, construção com origem no século XVIII que o arquiteto José Marques da Silva transformou num 
palacete e agora foi restaurada pela mão de João Mendes Ribeiro, reabriu ao público como casa-museu e galeria de 
arte. A iniciativa partiu do banqueiro e colecionador Pedro Álvares Ribeiro, que aí vai mostrar a sua coleção e apostar 
numa programação de nível internacional.

Sérgio C. Andrade

68 O TRIPEIRO

Destaque

Durante muitos anos, o palacete amarelo-torrado que se avista da 

Rua de São Roque da Lameira, na zona oriental do Porto, impressionou 

pelo seu estado de abandono, mas também por evocar o passado de 

opulência de uma família da burguesia comercial da cidade.

A desocupação e a ruína das últimas décadas foram, entretanto, 

revertidas: restaurado, em outubro do ano passado, o palacete 

abriu-se ao usufruto público como casa-museu, galeria de arte e 

centro cultural associado ao contíguo Parque de São Roque, um espaço 

verde que também já entrou no quotidiano desta zona desqualificada 

da cidade. A inauguração do novo equipamento foi assinalada com a 

montagem de uma exposição de Ana Jotta (n. Lisboa, 1946), intitulada 

“Inventória”.

A Casa São Roque – também conhecida como Palacete Ramos Pinto 

e como Quinta da Lameira – foi a residência da família de António 

Ramos Pinto (1854-1944), o fundador, com o irmão Adriano, da 

empresa de vinhos que haveria de criar todo um novo caminho (e 

todo um novo imaginário) para a comercialização do vinho do Porto. 

Depois de entrar na posse de herdeiros da família Ramos Pinto Cálem, 

foi comprada em 1978 pela Câmara Municipal do Porto, que nela 

instalou, durante algum tempo, os seus serviços de urbanismo.

Nesta sua nova etapa, a Casa São Roque propõe-se marcar a agenda 

de arte contemporânea. A iniciativa é do banqueiro e colecionador 

de arte Pedro Álvares Ribeiro (n. Porto, 1957), que em 2016, através 

da associação ViverCidade, a que preside, assinou um protocolo com 

a autarquia portuense, válido por 15 anos, visando transformar o 

velho palacete num centro cultural com a ambição de rivalizar com 

outras instituições congéneres e contribuir para a revitalização desta 

zona deprimida do ponto de vista económico-social e especialmente 

carenciada deste tipo de equipamentos.

“Queremos que esta seja uma casa do Porto para o Porto e para 

o mundo”, diz Pedro Álvares Ribeiro durante uma visita ao palacete. 

O percurso interior da casa, incluindo a garagem, foi pontuado 

nos primeiros meses pelas seis dezenas de obras de Ana Jotta da 

exposição “Inventória”. É uma das artistas mais bem representadas 

na colecção de Pedro Álvares Ribeiro, mas algumas destas obras foram 

realizadas propositadamente para a reabertura do edifício, caso dos 

delicados e minuciosos desenhos que fez diretamente nas paredes 

brancas de algumas divisões.

Abrir com Ana Jotta foi já uma decisão da curadora da nova 

instituição, a polaca Barbara Piwowarska. Pedro Álvares Ribeiro 

escolheu-a entre os vários curadores estrangeiros convidados a 

apresentarem um projeto para a Casa São Roque. “É uma curadora de 

grande talento. Iniciou a sua atividade no MoMA, em Nova Iorque, e foi 

comissária da representação da Polónia na Bienal de Veneza de 2017 

(com um projeto de Sharon Lockhart). Conhece bem o mercado da 

arte, especialmente o norte-americano, e vai fazer uma programação 

de grande qualidade”, acredita o colecionador, acrescentando que 

a equipa de curadoria se completa com a portuguesa Leonor Leite, 

que passou já pelos museus Berardo e de Arte Antiga, e é ainda 

assessorada pelo brasileiro Marcelo Araújo, que foi diretor da 

Pinacoteca de São Paulo.

“Uma das marcas da Casa São Roque vai ser a programação de 

arte, e esta exposição inaugural vai mostrar o caminho que queremos 

seguir”, diz Pedro Álvares Ribeiro, realçando que a curadora terá “total 

liberdade e autonomia para fazer a sua programação”. “Obviamente, 

vai haver um diálogo com a [minha] coleção, mas espero que a sua 

escolha inspire o próprio colecionador na procura de novos artistas e 

de novos horizontes”, continua.
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O BANQUEIRO COLECIONADOR

Pedro Álvares Ribeiro, banqueiro e ex-administrador do 

Millennium BCP que entre 2000 e 2003 foi o responsável pela operação 

deste banco na Polónia, tornou-se colecionador muito por influência 

de um ambiente familiar marcado pela presença das artes e das 

letras. “O meu percurso pelo mundo acabou também por influenciar a 

descoberta dos artistas”, diz o proprietário de perto de seis centenas 

de obras, divididas mais ou menos meio por meio entre artistas 

portugueses e estrangeiros, especifica. Dos portugueses, as primeiras 

compras que fez foram obras de José Pedro Croft e de Pedro Cabrita 

Reis, nos anos 80. “Lembro-me como se fosse hoje; são momentos 

absolutamente mágicos, porque uma obra de arte é um bocadinho de 

nós e do nosso mundo”, recorda o também presidente da Fundação 

Cupertino de Miranda, em Famalicão.

Julião Sarmento, Rui Chafes, Paulo Nozolino, Augusto Alves da 

Silva e Jorge Molder são outros artistas nacionais representados na sua 

coleção. Mas nela estão também vários polacos, com especial destaque 

para Miroslaw Balka. “Vivi na Polónia, depois da queda do Muro [de 

Berlim], e fui até um dos primeiros colecionadores nesse país”, diz 

Pedro Álvares Ribeiro, estabelecendo mesmo um paralelismo entre 

aquele país e Portugal no domínio da criação artística. “Sofreram, 

ambos, mudanças idênticas, que proporcionaram uma dinâmica 

muito forte no processo criativo”, justifica.

Cerca de metade da sua coleção vai continuar depositada no 

Museu de Serralves, com o qual renovou recentemente o contrato 

de depósito por mais 15 anos, mas tem obras também nos museus 

Rainha Sofia, em Madrid, e de Arte Contemporânea de Barcelona, 

além de outros em países do Norte da Europa.

É com estas e outras instituições que a Casa São Roque vai também 

trabalhar para se afirmar como “um projeto que quer conquistar a 

sustentabilidade a médio prazo”, apostando principalmente nas 

visitas e na conquista do atual fluxo de turistas para a zona oriental da 

cidade – os bilhetes custarão sete euros.

Mas a população local não será esquecida, e a prová-lo – 

avança Pedro Álvares Ribeiro – está o protocolo já assinado com o 

Agrupamento de Escolas do Cerco do Porto para o acesso ao Serviço 

Educativo, que inclui visitas regulares, “workshops” e exposições com 

trabalhos dos alunos na própria casa.

“O acordo que estabelecemos com a Câmara do Porto foi por um 

prazo de 15 anos, mas acredito que será para renovar regularmente”, 

diz o presidente da ViverCidade.

A MÃO DE MARQUES DA SILVA

Com a data 1759 gravada na frontaria, o Palacete Ramos Pinto 

começou por ser uma casa tradicional de uma quinta rural, mas, no 

início do século XX, por via do casamento de António Ramos Pinto com 

Maria Virgínia de Castro, da família proprietária, sofreu sucessivas 

intervenções coordenadas pelo arquiteto José Marques da Silva.

O celebrado autor da Estação de São Bento e, depois, de muitos 

outros edifícios de referência na cidade interveio em diferentes 

momentos na moradia do seu amigo Ramos Pinto entre 1901 e 1911. 

“Ele é uma espécie de arquiteto assessor para as melhorias da casa, 

que são sucessivas, nada de sistemático: faz uma varanda, altera a 

escada, substitui as grades, faz uma ampliação para a esquerda, outra 

para trás, mete mais um andar...”, explica o arquiteto Domingos 

Tavares, coautor, com a arquiteta paisagista Teresa Portela Marques 

e o fotógrafo André Cepeda, de um livro (edição Dafne) sobre a história 

da Casa São Roque, entretanto já lançado.

Realçando o facto de Marques da Silva não ter elaborado 

nenhum projeto específico para a casa, o professor e ex-diretor 

da Faculdade de Arquitetura da Universidade do Porto refere como 

aspetos mais relevantes da sua intervenção a importação de peças 

francesas, nomeadamente de serralharia e mobiliário, e o facto de 

ela se desenrolar como “uma espécie de negociação permanente 

entre o arquiteto e o dono da obra [António Ramos Pinto], alguém 

com uma personalidade forte e que tem muito dinheiro”. Algo 

semelhante à relação que Marques da Silva viria depois a ter, mas com 

um comprometimento bem maior – “e com muito desenho”, realça 

Domingos Tavares –, com o Conde de Vizela para a ampliação da sua 

casa em Serralves.

A intervenção de Marques da Silva no Palacete Ramos Pinto é 

também indissociável da do jardineiro-paisagista Jacinto de Matos, 

conhecido por ter projetado, entre outros, o jardim da Casa Allen 

(atual Casa das Artes), no Porto, os jardins do Palácio de São Bento, em 

Lisboa, e da Curia, ou o Parque das Pedras Salgadas.

Na Casa São Roque, deve-se a Jacinto de Matos o desenho do jardim 

interior, com duas centenas de camélias, o caramanchão, a gruta, o 

pequeno lago e o mirante, e ainda do Jardim de Inverno, que animaram 

a parte posterior da residência. “Ambos, Marques da Silva e Jacinto de 

Matos, transformaram uma casa indiferenciada do século XVIII num 

palacete do século XIX”, sintetiza Pedro Álvares Ribeiro.

Uma traça que foi integralmente respeitada pelo arquiteto João 

Mendes Ribeiro, que o presidente da ViverCidade convidou para 

a recuperação e o restauro do palacete. “Foi uma escolha minha. 

Eu conhecia bem a marca distintiva do seu trabalho”, justifica o 

colecionador, elogiando a mão praticamente invisível da intervenção 

do arquiteto de Coimbra na Casa São Roque.

Na verdade, e sempre que isso foi possível – e essa é uma das 

surpresas para o visitante –, a intervenção de João Mendes Ribeiro no 

palacete manteve (ou reconstituiu) a traça e as peças originais, fossem 

elas as telhas pintadas da beirada do telhado, as janelas amarelas e os 

puxadores das portas interiores, a louça e os azulejos belgas das casas 

de banho, os mosaicos de pedrinhas no chão, os belíssimos estuques 

que decoram os tetos, ou até o velho lagar na cave, certamente ainda 

do edifício primitivo.

—

Nota do editor
Este texto é uma reedição da notícia publicada no jornal PÚBLICO no dia 19 

de Outubro de 2019.
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Pedro Álvares Ribeiro na primeira pessoa

“O Porto é uma cidade 
que tem muito mundo”
A Casa São Roque, onde Pedro Álvares Ribeiro entrou pela primeira vez em 2016, vai ser agora a montra privilegiada da 
sua coleção. É a forma que encontrou para reforçar o vínculo que mantém com a sua cidade, que considera ter “muito 
mundo”, mesmo se ela é também um mundo em si própria.

Sérgio C. Andrade

Durante cerca de duas décadas, o 

nome Peter Meeker manteve uma aura de 

mistério. Surgia a nomear um colecionador 

de arte desconhecido, designadamente 

com obras depositadas no Museu de Arte 

Contemporânea de Serralves. Imaginávamos 

um multimilionário americano longínquo, 

cujo desejo de discrição o fizera guardar as 

suas obras deste lado do Atlântico…

Na verdade, o desejo de discrição era 

verdadeiro. Mas Peter Meeker era um nome 

real, e o colecionador em causa era/é um 

portuense: Pedro Meeker Álvares Ribeiro. 

‘Peter’ e Meeker, vindos da mãe inglesa; 

os restantes apelidos, da herança familiar 

portuguesa, nomeadamente do avô paterno, 

com o mesmo nome, figura ligada ao vinho 

do Porto e que presidiu inclusivamente à Real 

Companhia Velha.

“De facto, Peter Meeker foi uma forma, 

eficaz durante vinte anos, de manter a 

discrição que eu desejava, e preservava 

muito”, explica agora Pedro Álvares Ribeiro. 

“Ninguém sabia quem eu era, ninguém me 

perturbava, eu tinha uma liberdade total, 

e isso é maravilhoso”, acrescenta este ex-

-banqueiro e colecionador, que desde muito 

cedo estabeleceu com as artes e com a cultura 

“uma relação de profunda paixão”. A litera-

tura, bebida na biblioteca familiar, a música, 

da tia pianista. Mas, sobretudo, as artes plásti-

cas em geral, e a arte contemporânea em par-

ticular, um gosto que foi também cultivando 

nos principais museus da Europa e da América 

nos intervalos do seu trabalho profissional.

José Pedro Croft (uma peça sem título) e 

Pedro Cabrita Reis (“A Vigília”, uma compra 

feita na própria casa do artista), como já re-

velou, foram as suas primeiras aquisições de 

arte. “Ainda hoje olho para estas obras com 

um extraordinário sentimento de alegria”, 

confessa. O mesmo se passa, visivelmente, 

quando nos guia pelas obras de Ana Jotta.

“Comecei por colecionar obras porque 

gostava delas, mas acabei por estabelecer 

também uma relação com os artistas, e isso 

é maravilhoso”, diz Pedro Álvares Ribeiro, 

realçando o modo muito particular, “nada 

convencional, como eles olham para a vida e 

para o mundo”. “Os meus melhores professores 

são sempre os artistas”, acrescenta.

Já o interesse específico pela arte 

contemporânea, ‘Peter’ Meeker explica-o 

com uma pergunta: “Quando nós deixarmos 

de existir, quem vão ser os testemunhos 

do nosso tempo?”. E responde: “Vão ser os 

artistas do nosso tempo”. Por isso, não há 

distinção entre os diferentes tempos da arte. 

“A arte é o mundo, e não faz sentido falar em 

arte portuguesa e em arte internacional, em 

arte antiga e em arte contemporânea. A arte 

é uma linguagem universal, e colecionar é ter 

pedaços do mundo”.

A Casa São Roque, onde Pedro Álvares 

Ribeiro entrou pela primeira vez em 2016, 

levado pelo presidente da Câmara do Porto, 

e seu amigo, Rui Moreira, vai ser agora a 

montra privilegiada da sua coleção. É a forma 

que encontrou para reforçar o vínculo que 

mantém com a sua cidade, que considera ter 

“muito mundo”, mesmo se ela é também um 

mundo em si própria. E que ‘Peter’ Meeker lê, e 

vive, do modo como vemos a seguir.

A OBRA DE ANA JOTA

“Apetecia-me dizer todas, porque escolhi-as 

todas. (É uma das artistas de quem 

provavelmente tenho mais obras, juntamente 

com o [José Pedro] Croft e com o [Rui] Chafes). 

Mas vou escolher esta, ‘Night life’ [‘Luz de 

presença’, 1980], em que ela concretiza uma 

criação única. Todos nós já tivemos sapatos 

que adorámos, cuidámos bem deles, mas há 

um momento em que temos de nos separar. 

Estes eram os sapatos favoritos dela, e quando 

chegou esse momento, transformou-os numa 

obra de arte extraordinária. Quarenta anos 

depois, esta obra tem a mesma vitalidade. Mas 

escolheria também outra obra, ‘Washington 

crossing the Delaware’ [1986], que não está 

cá, porque não pode sair da parede do [hotel] 

House of Artists, na Baixa do Porto. E ainda 

‘Meditations on a hobby horse’ [1998], três 

cortinas coladas em entretela, uma obra de 

uma grande sensualidade, que nos faz lembrar 

muito o [pintor brasileiro Hélio] Oiticica. Mas 

é um Ana Jotta, com a vitalidade única que ela 

tem”.

Destaque
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DestaqueDestaque

A OBRA DA SUA COLEÇÃO

“Também não posso escolher só uma. Se eu 

tivesse de sair para uma ilha deserta, levava 

mais de cem obras, e até sou uma pessoa com 

uma certa capacidade para escolher. Mas tinha 

de ser uma ilha grande!... Isso é quase como 

pedir a um pai que escolha um dos filhos... Não 

pode ser, ele leva os filhos todos. Eu tenho três 

filhas, e a coleção é também um filho”.

—

A OBRA DE ARTE EM GERAL

“Na Igreja de São Francisco, há uma obra única, 

que é o portão da Capela de Nossa Senhora 

da Soledad, um exemplar extraordinário do 

rococó.”

—

O ARTISTA

“Henrique Pousão [1859-1884]. Quando visito 

o [Museu] Soares dos Reis, se só tiver tempo 

para ver um artista, vou ver o Pousão. É um 

artista que tem de ser reapresentado ao 

mundo. Há todo um trabalho a fazer nesse 

sentido. Tem de se fazer com ele aquilo que 

a Gulbenkian fez com o [Amadeo de] Souza- 

-Cardoso em Paris e em Nova Iorque. O Pousão 

é um artista do mundo, único. Como o Amadeo, 

também morreu muito cedo, mas a sua obra é 

absolutamente cintilante”.

—

O ARTISTA VIVO

“Está outra vez a pedir-me o impossível. Mas 

o José Pedro Croft é também um artista único, 

que nasceu e viveu no Porto, e é um dos mais 

notáveis escultores europeus, responsável 

por um trabalho de enorme coerência, e que, 

como dizia Sophia de Mello Breyner Andresen, 

‘deixa no atelier o corpo e a alma’”.

—

A PERSONALIDADE HISTÓRICA

“Claramente, o Infante D. Henrique [1394-

1460]. Não por ter nascido no Porto e pela sua 

ligação à cidade, mas porque representa a sua 

família, que tem uma influência fortemente 

portuguesa, mas também inglesa. Quando 

juntámos o melhor desses mundos, deu essa 

época extraordinária, os Descobrimentos, a 

atitude empreendedora do Porto. É uma figura 

que nos inspira a todos”.

—

A PERSONALIDADE ATUAL

“Rui Moreira [actual presidente da Câmara do 

Porto], por aquilo que tem feito, e por aquilo 

que poderá ainda fazer pela cidade”.

—

O LUGAR

“Vou recuar um pouco no tempo, à intervenção 

que foi feita, em 1945, no Terreiro da Sé. 

Quem lá chega, tem ali um palco único, com 

o paço, obra do Nasoni, a Sé e a intervenção 

posterior do mesmo Nasoni. Depois desce-se 

à Igreja de São Lourenço, ou dos Grilos, a 

primeira igreja dos jesuítas (século XVI), com 

uma frontaria barroca extraordinária. Mas a 

parte mais fantástica é o seminário, que tem 

uma varanda do século XVII com uma vista 

da cidade absolutamente extraordinária. É o 

Porto no seu melhor, a cidade, a sua história e 

a beleza da varanda sobre o Douro. E a Igreja 

de Santa Clara também é um lugar fantástico”.

—

A OBRA DE ARQUITETURA

“A Casa de Chá da Boa Nova [Leça da Palmeira], 

de Álvaro Siza. É das primeiras obras dele, uma 

casa extraordinária. Durante muitos anos, 

era o nosso restaurante favorito, da minha 

mulher e meu. Não tanto pela gastronomia, 

que, na altura, não era a melhor, mas porque 

é tão bonito, o ambiente é tão extraordinário: 

aquelas pedras, o poema do António Nobre, 

aquele mar do Norte... É um sítio que nos 

alimenta só por estarmos lá”.

—

O MUSEU

“Serralves. Não só por ser contemporâneo, mas 

pela qualidade que tem. O museu é uma das 

obras-primas do Siza, e tem um dos parques 

mais extraordinários da época, do [arquiteto 

paisagista francês] Jacques Gréber. Representa 

também todo o empreendedorismo do Conde 

de Vizela e de quem criou aquele espaço, 

desde a casa do Marques da Silva a todo o 

talento internacional que esteve envolvido no 

projeto. Todo o conjunto é uma obra-prima. 

E é também a realidade de Serralves atual, a 

capacidade de concretizar. Afinal, nós também 

somos capazes de fazer as coisas com muita 

qualidade, valorizando o que já existia, mas 

fazendo coisas novas. É uma história exemplar, 

de dinâmica, de concretização, uma luz e uma 

fonte de inspiração para os melhores artistas, 

em qualquer parte do mundo”.

—

A CASA DE ESPETÁCULOS

“O Coliseu. É marcante a capacidade que 

tem sido demonstrada por pessoas com 

empreendedorismo, com o apoio da Câmara 

e de empresas, de manter o Coliseu nosso. 

Agora, com o atual desafio, é essencial um 

movimento da cidade – um verdadeiro 

movimento do Porto – para apoiar uma 

solução onde a Câmara terá um papel chave, 

pois trata-se de um património essencial da 

nossa arquitetura e da nossa cidade”.

—

O JARDIM

“São Lázaro. É um jardim muito especial, que, 

mesmo não tendo eu vivido nessa altura, acho 

que ainda mantém o encanto da sua época. 

Quando tenho tempo, gosto de ir à Casa 

Guedes, mas, se puder juntar as duas coisas, 

vou também ao Jardim de São Lázaro. Estar ali 

sentado a apreciar aquela natureza... E temos 

também ali a Biblioteca [Municipal] e aquela 

variedade de esculturas”.

—

O LIVRO

“O mais natural seria escolher o Camilo 

[Castelo Branco], mas também podia ser 

a Agustina [Bessa-Luís]. Seria uma lista 

relativamente longa de livros. Mas reduzir o 

mundo – porque o Porto é uma cidade que tem 

muito mundo – a uma só obra é uma tarefa 

impossível… Mas acabaria por escolher a 

Agustina, a obra dela no seu todo. Uma das 

coisas extraordinárias nela é que, no fundo, foi 

a mesma pessoa ao longo da sua vida. A sua 

obra tem sempre a mesma vitalidade. É uma 

personalidade que representa muito não só 

o espírito do Porto mas também o espírito do 

Norte, do Douro. Eu, enquanto presidente da 

Fundação Cupertino de Miranda [Famalicão], 

tive o privilégio de manter com ela uma forte 

relação. Aliás, o melhor livro sobre Cupertino 

de Miranda foi ela que o escreveu – é a história 

de um empreendedor que, com apenas 23 

anos, criou um banco. Foi uma encomenda 

que ele lhe fez, e que ela escreveu. Ela teve 

uma capacidade única de o retratar”.

—

O CAFÉ

“Tenho vários. Obviamente, o Guarany, e o 

Majestic. Este é especial, e tenho pena de que, 

aquando lá vou, só vejo estrangeiros, e não 

vejo pessoas do Porto. É um sítio maravilhoso 

– reconheço que é mais bonito quando está 

vazio. O Guarany é um trabalho extraordinário 

de restauro, único, com as mesmas mesas e 

cadeiras, e o soalho. E as pinturas da Graça 

Morais dão-lhe uma vida nova. O ‘Piolho’ 

[Café Âncora d’Ouro] também é especial. E não 

posso deixar de referir o Chalé Suisso. Mesmo 

se não é muito convidativo, é um sítio especial, 

quando dali olhamos o Jardim do Passeio 

Alegre, as palmeiras, as obras do Nasoni. A 

minha avó inglesa, quando ia àquela parte do 

Porto, dizia que ia ao Egipto!”.

—

O RESTAURANTE

“A Casa de Chá da Boa Nova, e agora come-se 

muito bem, mesmo se não se pode ir lá muitas 

vezes. Para mim, o restaurante é também o 

ambiente, nunca escolho só pela gastronomia. 

Reconheço que, há alguns anos, atrás, o 

Portucale era especial, era uma marca. Há 

outros que também deixaram de o ser. Mas, no 

Porto, não consigo escolher”.
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Conversas na Bolsa

Almoço-conferência com Luís Pedro Martins deixa sinal de esperança, apesar do novo coronavírus

Covid-19 travou 
crescimento no turismo
A ameaça do Covid-19 que se abateu sobre o mundo em forma de pandemia aconteceu numa altura em que a cidade 
do Porto e o Norte de Portugal tinham chegado ao topo do crescimento turístico em Portugal. Essa realidade ficou bem 
patente na mais recente edição das “Conversas na Bolsa” com o presidente do Turismo do Porto e Norte (TPN). Embora 
a situação internacional provocada pelo novo coronavírus seja preocupante, e tenha natural impacto no setor, Luís 
Pedro Martins exprimiu a convicção de que, “à semelhança do que aconteceu com outros vírus, essa é uma questão 
que será ultrapassada”.

Jorge Pinto

Luís Pedro Martins lamenta que o Turismo do Porto e Norte (TPN), 

entidade a que preside, não tenha a autonomia administrativa e fi-

nanceira que lhe permita gerir o seu próprio destino. “Se conseguísse-

mos aplicar aqui o dinheiro gerado aqui…”, desabafa, manifestando 

o desejo de que a regionalização avance e ponha cobro a este e outros 

constrangimentos que afetam a região.     

O presidente do TPN foi o convidado da mais recente edição de 

“Conversas na Bolsa”, uma iniciativa organizada pela Associação 

Comercial do Porto que tem lugar no Palácio da Bolsa, em ambiente 

informal, durante um almoço-volante, e presenteou a plateia com 

um conjunto de indicadores que colocam o Porto e o Norte no topo 

do crescimento turístico do país. “Há uma mudança de paradigma, 

que resulta de o Turismo de Portugal ter deixado de promover ape-

nas Lisboa, Algarve e Madeira – destinos perto da saturação – e ter 

passado a promover Alentejo, Centro e Norte. É a partir daqui que 

damos o salto e conseguimos chegar a outros mercados que não pro-

curavam sol e praia, mas turismo religioso, da natureza, cultural ou 

gastronómico.”

Num contexto anterior ao estado de emergência decretado pelas 

autoridades nacionais, com as ligações aéreas ainda em pleno funcio-

namento e com os restaurantes a trabalhar normalmente – cenário 

que mudaria radicalmente em poucos dias –, Luís Pedro Martins parti-

lho os “resultados excelentes” do aeroporto do Porto, que registou um 

crescimento acumulado, em 2019, de 10,3% - o que que permitiu atin-

gir 13 milhões de passageiros durante o ano passado. Números nunca 

antes vistos, mas que, acrescentou, vão seguramente subir num fu-

turo mais ou menos próximo, na medida em que aquela infraestru-

tura vai aumentar a sua capacidade em cerca de 60%, podendo chegar 

aos 40 milhões de passageiros por ano quando a vida de todos nós 

voltar a patamares de normalidade.

Luís Pedro Martins manifesta, ainda, a convicção de que seria uma 

"grande vantagem levar o comboio Alfa Pendular e o Intercidades até 

ao Francisco Sá Carneiro", pois "permitiria outro tipo de ligações quer 

a norte quer a sul do Porto".

Continuando nos números, o líder do TPN deu conta de que, no 

ano passado, a região ascendeu ao segundo lugar nacional em termos 

de hóspedes (5,4 milhões até novembro), mas com um crescimento 

superior ao da média do país. O mesmo ocorreu com a variável dor-

midas, em que a subida, tanto no mercado interno como no externo, 

ultrapassou a das restantes regiões.

Tão significativo crescimento só poderia resultar em mais receitas. 

Uma verdade que é válida para o país, onde o turismo representa já 

17% do Produto Interno Bruto nacional e contribui com 11 mil milhões 

de euros para a balança corrente, como refere Luís Pedro Martins, 

mas, também, para o Norte, cujos proveitos com o setor ascenderam a 

594 milhões de euros até novembro do ano passado. A região, diga-se, 

mais do que duplicou o crescimento registado no resto do país. 

Ora, é justamente neste contexto que se pode enquadrar o la-

mento da falta de autonomia administrativa e financeira que a re-

gionalização poderia resolver. Na ausência dela, o TPN herdou do 

Governo, para 2020, “um orçamento de seis milhões de euros", a que 

poderá juntar outras fontes de financiamento decorrentes do recurso 

a fundos europeus.

E será com estas verbas que a entidade tratará de executar as op-

ções estratégicas para o ano em curso (embora com as limitações de-

correntes da crise pandémica, que poderão atenuar-se no segundo se-

mestre do ano) e sempre com os olhos postos naqueles que Luís Pedro 

Martins acredita serem os grandes mercados do futuro: Ásia e Pacífico. 

Uma afirmação sustentada pela Organização Mundial do Turismo, 

que prevê que, em 2027, os chineses sejam os que mais voarão. 

O IMPACTO DO CORONAVÍRUS

A este propósito, Luís Pedro Martins admite ser preocupante 

a situação internacional provocada pelo coronavírus (antevendo 

o que iria suceder nas semanas posteriores, uma vez que este 

almoço-conferência ocorreu ainda em finais de fevereiro) e não ex-

cluiu algum impacto no setor, mas com a convicção de que, “à seme-

lhança do que aconteceu com outros vírus, essa é uma questão que 

será ultrapassada”.

Na opinião daquele responsável pelo setor do turismo, a aposta 

nos mercados de longa distância – além da Ásia e Pacífico, também o 

Brasil, os Estados Unidos da América e o Canadá – ajudará a resolver 

as questões da sazonalidade e da estada média. Mas “o grande desafio 

é distribuir melhor os turistas" pelo território, até porque tem sido 

através do turismo que se tem conseguido fixar alguns dos jovens nas 

suas regiões de origem. “Tem sido através de projetos de turismo que 

alguns jovens conseguem hoje ficar no Douro, no Minho ou em Trás-

os-Montes e é uma atividade que também tem ajudado à regeneração 

urbana de algumas cidades”, sublinha.

Para a concretização desse desafio, o presidente do TPN considera 

vital a internacionalização da Linha do Douro, reafirmando que, tam-

bém aqui, a regionalização poderia facilitar o processo. "Temos estado 

na linha da frente desse combate", vinca, com a certeza absoluta de 

que "este é o momento para avançar", pois "já andamos há demasia-

dos anos a adiar esta questão".

Luís Pedro Martins entende que "estão reunidas as condições para 

que essa vontade política exista", até "pelo facto de termos um mi-

nistro que já demonstrou ser alguém bastante sensível à questão da 

ferrovia". Daí pensar e "acreditar que este é o momento para a Linha 

do Douro avançar".

Há um ano à frente do TPN, Luís Pedro Martins defende, ainda, a 

internacionalização do destino, com uma estratégia única de promo-

ção da marca Porto e Norte, bem como uma política de turismo hu-

manizado. “Temos o dever de conquistar a população para o turismo, 

ganhar o país para o turismo, mas também melhorar e equilibrar os 

ganhos do país com o turismo”, avisa.

AEROPORTO DO PORTO – OUTRA VEZ O MELHOR DA EUROPA

O Aeroporto Francisco Sá Carneiro foi distinguido pela 13ª vez 

no ranking “ASQ” de 2019 divulgado pela ACI – Airport Council 

International pelos seus elevados padrões de qualidade de serviço. 

Mais uma vez, o aeroporto do Porto é assim considerado como a 

melhor infraestrutura aeroportuária da Europa na categoria dos 

aeroportos que movimentam entre 15 e 25 milhões de passageiros 

por ano.

“Com base na medição da satisfação dos passageiros, este ‘ranking’ 

é uma referência global para a qualidade do serviço aeroportuário”, 

destaca um comunicado da ANA, que gere o aeroporto Francisco Sá 

Carneiro, acrescentando que “este prémio é o resultado da opinião 

dos passageiros num ano em que o aeroporto ultrapassou a marca 

de 13 milhões de passageiros, inaugurando dez novos destinos e 

acolhendo cinco novas companhias aéreas”.

O mesmo documento da gestora aeroportuária controlada pelo 

grupo francês Vinci destaca que “o Porto, o maior aeroporto do 

noroeste da Península Ibérica, também é um dos aeroportos mais 

premiados, pois é o 13º prémio nos últimos catorze anos”.

“Este prémio é particularmente significativo para nós num ano em 

que o tráfego de longa distância cresceu 40% e o crescimento total 

foi de 9,8%. A atratividade da região, os padrões operacionais e os 

investimentos realizados permitiram ao aeroporto do Porto conti-

nuar o seu crescimento sustentável, mantendo-se como uma expe-

riência positiva para os passageiros”, afirmou por sua vez Thierry 

Ligonnière, CEO da ANA – Aeroportos de Portugal – Vinci Airports.

Já Fernando Vieira, diretor do aeroporto do Porto, acrescentou que 

“este prémio é uma excelente distinção e reconhecimento interna-

cional do trabalho que a equipa deste aeroporto vem realizando em 

todos os serviços que prestamos”. “O empenho que os trabalhado-

res do aeroporto aplicam diariamente reflete-se na qualidade do 

serviço que os nossos passageiros conhecem e avaliam”, defende 

este responsável.
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Uma Carta do Porto

Mergulho nas memórias vivas do epicentro dos bacalhoeiros até meados do século XX

No tempo do Cais do 
Bicalho em Massarelos
No mundo digital, na Internet, em blogues e através de correio eletrónico, José Fernando Magalhães partilha o seu amor 
pela cidade sob a forma de “Uma carta do Porto”, com textos e fotografias que exprimem em toda a sua plenitude esse 
amor pelo Porto, pelas suas gentes, pela sua história, pelo seu património. “Uma carta do Porto” publica-se também 
nas páginas de O TRIPEIRO sob a forma de uma rubrica que este mês nos fala do Cais do Bicalho, em Massarelos, 
epicentro dos bacalhoeiros até meados do século XX. E também do contíguo Frigorífico do Bacalhau em que pontificam 
os baixos-relevos em granito, encimando as portas, da autoria de Henrique Moreira. 

José Fernando Magalhães

A freguesia de Massarelos, antiga freguesia de Nossa Senhora 

da Boa Viagem, terra de maravilhosas encostas sobranceiras ao 

Douro, era terra de gentes que viviam das pescas no rio e no mar, e 

se ocupavam também no amanho das poucas leiras existentes à volta 

da zona ribeirinha. A maioria dos capitães, mestres, contra-mestres e 

marinheiros do Porto vivia nesta freguesia.

O Bicalho, zona encostada ao rio Douro, era, pelos finais do século 

XVIII, um dos limites da cidade do Porto. Do Porto para Ocidente, nada! 

A Foz ficava a “léguas”!

Antigamente, havia um terreiro junto à margem do rio com uma 

alameda com árvores já seculares chamada de Massarelos – e hoje 

de Basílio Teles (escritor, professor, ensaísta, e político republicano 

– Massarelos, Porto 1856 – Porto 1923). Nesta zona, no século XIII, 

reinava El-Rei D. Diniz, existiram umas salinas (a água do mar chegava 

até ali) que ficaram famosas pelas querelas entre o Abade da Colegiada 

de Cedofeita e o Bispo do Porto. Ambos entendiam ter os legítimos 

direitos à exploração do sal. Ganhou o Abade, por deliberação do Rei, 

em meados de 1280.

No Bicalho existiu o Frigorífico do Bacalhau, edifício grande, 

amarelo, datado de 1939, onde o ex-fiel amigo era armazenado. As 

esculturas, baixos-relevos em granito, por cima das portas, da autoria 

de Henrique Moreira, representam os pescadores do bacalhau, e ao 

centro do edifício podemos ver um escudo com as armas do Estado 

(Novo) Português. 

Ali à beira, no cais, pararam, até meados do século XX, os 

bacalhoeiros. Ainda há quem se lembre bem dos lugres à vela que ali 

ancoravam, uns de três, outros de quatro mastros – o Paços de Brandão, 

o Ana Maria, o Avis, e de todos os outros que quando zarpavam para os 

mares do Norte, para os bancos da Terra Nova, demoravam seis meses 

a voltar, invariavelmente com a carga repleta de bacalhau.

Em frente ao frigorífico havia um cais, de madeira, onde atracava 

um veleiro de cada vez para a descarga do bacalhau, usando para o 

efeito um túnel, hoje tapado. Os restos dos pilares do cais ainda se 

veem a aflorar na água do Douro.

Um pouco para montante estava o Entreposto Frigorífico (1930), 

conhecido como “Bolsa do Peixe”, na esquina com a rua de D. Pedro 

V. No edifício, cuja frontaria tem também baixos-relevos do escultor 

Henrique Moreira, funcionava a Lota do Peixe e estavam os Frigoríficos. 

Em tempos o movimento era enorme, mesmo impressionante. As 

pessoas acotovelavam-se e as camionetas de transporte de pescado 

competiam no espaço disponível. As traineiras atracavam no cais onde 

hoje param os helicópteros.

Da mesma forma que no caso do Frigorífico do Bacalhau, existe uma 

passagem subterrânea que servia na altura para as cargas e descargas 

do pescado. Na década de 1960, o espaço foi vendido à Empresa de 

Cimentos de Leiria, que o transformou em armazém e se serviu do 

túnel para as descargas dos seus produtos. Hoje, está bloqueada pelos 

escritórios da companhia que comercializa as viagens turísticas em 

helicóptero.

Atualmente, o Frigorífico do Bacalhau é um prédio de habitação de 

luxo e o Frigorífico do Peixe é uma unidade hoteleira. O Cais do Bicalho 

já lá não está, desaparecido nos anos 60 aquando da construção da 

Ponte da Arrábida.

Mais à frente, a jusante, fica o Cais do Ouro, ou do gás, onde, no 

largo, já esteve a Fábrica do Gás – o Gasómetro – que fornecia o gás de 

iluminação à cidade inteira. E, mais à frente ainda, os Estaleiros do Ouro.

ONDE SE FUNDIU O MERCADO FERREIRA BORGES

Mas voltando a Massarelos e ao Bicalho, ali havia também a fábrica 

de Massarelos, de fundição de ferro. O actual Mercado Ferreira Borges 

foi lá fundido. Também o Elevador Hidráulico da Alfândega, a estátua 

de D. Afonso Henriques (obra de Soares dos Reis, em Guimarães) e a 

Ponte do Pinhão saíram das forjas da Fundição de Massarelos.

Em Massarelos existe também o Museu do Carro Eléctrico. Este 

museu funciona onde outrora, após 1915, funcionava a Geradora de 

Massarelos. A geradora era uma central eléctrica que veio substituir a 

Central Eléctrica da Arrábida. Esta geradora, Central Termo-Eléctrica 

de Massarelos, fornecia a energia necessária para que os eléctricos 

da “cidade e arredores” funcionassem. Com a excepção da chaminé, 

entretanto demolida, o edifício mantém as suas características.

Por volta de 1854, já muita pedra aparelhada, extraída da pedreira 

da Torre da Marca (nas traseiras do Palácio de Cristal, onde hoje fica a 

rua da Restauração) se ia acumulando junto ao rio. Iria servir para a 

construção da Estrada Municipal que, da Porta Nobre, se dirigiria para 

poente, até à Foz. As léguas de distância que o Porto distava da Foz do 

Douro diminuíam.

Os eléctricos da linha 1 iam da Ribeira até Matosinhos. Era uma 

viagem épica, onde o cheiro a peixe das peixeiras, os ditos engraçados 

e picantes e a beleza da paisagem extasiavam qualquer um. No Bicalho, 

o eléctrico passava rente à parede da escarpa. Tão perto, tão perto que 

o “condutor” gritava para os passageiros (que muitas vezes iam com as 

cabeças do lado de fora das janelas): – Cuidado com as tolas!

De imediato os ditos brejeiros surgiam e o “– Ai a minha tolinha” 

e “– Inda fico co’a tola entalada” eram os mais suaves. Até ao Gás, ou 

mesmo até ao Passeio Alegre, os ditos iam-se repetindo, cada vez mais 

espaçadamente, até que outro qualquer motivo de interesse ocupasse 

as atenções.

A alegria era usual naquelas viagens, muito por “culpa” das pessoas 

que, mesmo com rudimentares capacidades económicas, gostavam de 

viver.

Encalhado entre o Museu do Carro Eléctrico e o Frigorífico do 

Bacalhau, por cima da rua do Bicalho, ficava o restaurante-cantina da 

Legião Portuguesa. Que bem que se comia ali com o rio a nossos pés. 

E que barato que era! Foi lá que almocei sozinho pela primeira vez. 

Comi umas maravilhosas tripas, num Domingo de Primavera. Comida 

caseira, gente simpática e bom ambiente. A nave do restaurante, no 

primeiro andar, enorme, não causava impressão. O barulho de dezenas 

e dezenas de pessoas a falarem e a comerem não incomodava. Tudo 

gente simples, dos mais variados extratos sociais. Partilhava-se 

o prédio com outras gentes, mais pobres, que, no andar de baixo, 

comiam também, com a mesma qualidade, com as mesmas vistas, mas 

sem que pagassem a refeição. Eram ajudados, dessa forma, pelos que 

podiam pagar.

Os caminhos do Romântico ficam logo ali, vindos de cima, da 

escarpa do Bicalho, desde a rua da Pena, passando pela rua do Gólgota. 

Mas sobre eles, falaremos noutra altura.
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Portofólio

Leonel de Castro _ CARETOS ESCULPIDOS EM MADEIRA DE AMIEIRO… Todos os anos, milhares de pessoas acorrem à vila de Lazarim, no concelho de Lamego, para celebrar um dos entrudos mais genuínos do país e admirar os caretos, 

esculpidos em madeira de amieiro, fruto de um trabalho meticuloso dos artesãos locais. São assim as máscaras de Lazarim, com expressões carrancudas ou 

demoníacas, acentuadas por orelhas bicudas, cornos afiados, pequenas barbichas, cobras ou sardões.
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Empreendimento da Associação Comercial do Porto anterior ao próprio Palácio da Bolsa

A importante 
estação telegráfica 
da Senhora da Luz
A localização privilegiada do Monte da Luz, à entrada da perigosa barra do Douro, conferiu-lhe 
funções relevantes ao longo dos séculos. Daqui se assinalava aos mareantes a proximidade da 
costa, por meio de uma luz, perpetuada no topónimo. A necessidade de comunicar com os navios 
levará, no século XIX, à instalação de um telégrafo no local, uma iniciativa da Associação Comercial 
do Porto. 

Carolina Furtado, mestre em História da Arte pela FLUP

As dificuldades de navegação junto à barra do Douro e a sua perigosa 

travessia foram problemas com que o Porto, cidade de mercadores, 

sempre se debateu. Para a burguesia mercantil oitocentista, cujos 

negócios, em particular o comércio do vinho do Porto, dependiam 

largamente do tráfego marítimo, este problema tornou-se um desafio 

constante. Relacionado com ele, levantavam-se outras questões: a 

comunicação de terra com os barcos e a rápida informação da chegada 

das embarcações aos negociantes, cujas casas comerciais se localizavam 

na Rua dos Ingleses (atual Rua do Infante D. Henrique) e nas suas 

imediações.

Não admira, pois, que, desde a sua fundação, em 1834, a Associação 

Comercial do Porto tenha assumido ativamente estas questões como 

causas suas. Logo numa das primeiras sessões da Assembleia Geral, em 

14 de janeiro de 1835, o seu sócio Eduardo Wild apresenta a proposta 

de instalação de um telégrafo marítimo, aprovada por unanimidade. 

O telégrafo foi instalado, em março do mesmo ano, no castelo da Foz, 

sendo depois transferido para junto do Farol da Luz, melhor localizado 

para a comunicação com os navios.

Tratava-se de um telégrafo ótico que enviava mensagens à distância, 

utilizando sinais de bandeiras, içadas num mastro. Neste sistema, 

também conhecido por telegrafia semafórica, as mensagens eram 

transmitidas de estação em estação, o que pressupunha o domínio de 

um código próprio e o recurso a monóculos que permitiam observar 

os sinais das bandeiras a uma distância considerável. Para facilitar as 

comunicações com os navios, a Associação Comercial mandou traduzir 

e publicar o “Código de Sinais para a Navegação”, do capitão inglês 

Marryatt. Organizou também um registo das embarcações que entravam 

na barra do Douro, oferecendo a cada uma delas uma bandeira própria, 

possibilitando, assim, a sua identificação e fácil reconhecimento.

O serviço de retransmissão era assegurado por um mastro colocado 

na torre da Sé, que, por sua vez, comunicava com a sede da Associação 

Comercial, onde os sócios eram informados do movimento marítimo 

através do sistema de sinalização com bandeiras. Note-se que, em 

1835, ainda não existia o Palácio da Bolsa, sede da Associação Comercial 

do Porto. Esta Associação, fundada no ano anterior, funcionava, 

provisoriamente, numas instalações precárias, nas ruínas do convento 

anexo à Igreja de S. Francisco. Nesse espaço, iria ser construído o Palácio 

da Bolsa (1842-1909).

Quarenta anos após a instalação do telégrafo comercial, no 

relatório da Associação Comercial do Porto de 1875 louvava-se este 

“empreendimento que muito honra a nossa praça”, recordando que, 

antes da sua introdução, “os interessados em navios ou suas cargas, só 

sabiam da chegada d’elles em frente da barra, por meio dos chamados 

alviçareiros, que a pé corriam a dar-lhes parte, logo que os reconheciam», 

provocando «demora», «irregularidade» e «despezas» nas comunicações 

entre a terra e as embarcações.

Memória da Cidade
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Em 1839, devido à oposição do Cabido da Sé, o mastro instalado 

na Catedral seria transferido para o local do antigo castelo de Gaia, 

por este ser «o ponto mais culminante entre a Luz e o Edificio d’esta 

Associação», segundo o relatório de 1839. Em 1852, inicia-se a 

construção de um novo posto semafórico, na Cantareira, adossado à 

capela de S. Miguel-o-Anjo, e é adquirido um telescópio para a estação 

da Luz.

A partir da segunda metade do século XIX, o mastro da estação 

semafórica do Monte da Luz passou a impor-se na silhueta da linha 

de costa, acima do Monte e do Farol da Senhora da Luz. Nele se detém 

Ramalho Ortigão, ao descrever, a estrada que ligava a Foz a Leça: «No 

mastro da torre do farol, na Senhora da Luz, flutuam numa palpitação 

jubilosa os galhardetes triangulares com que se fala de terra para os 

navios.” (ORTIGÃO, Ramalho - As Farpas, 1942, p. 233, edição original: 

1871-1882)

A instalação do telégrafo no Monte da Luz tornou necessária 

a edificação de novas estruturas no local. No entanto, a obra foi 

embargada, em julho de 1836, pela Câmara Municipal da Foz (S. João 

da Foz teve uma efémera passagem a concelho entre 1834 e 1837). Tal 

decisão surgiu após o administrador daquele Concelho ter informado 

a respetiva Câmara que «se estava fazendo hum Mirante nas trazeiras 

da Caza do Farol da Luz e que pertendião abrir huma janela para sima 

do terreno da Capela demolida da Senhora da Luz», sendo tal ato 

considerado «usurpação do terreno publico». A capela da Senhora da 

Luz fora severamente atingida, em 1833, pelas baterias miguelistas, 

tendo sido, posteriormente, demolida.

A direção do Telégrafo Comercial do Porto atuou de imediato, no 

sentido de resolver o embargo da sua obra. Num requerimento de 10 

de agosto de 1836, dirigido à Câmara Municipal da Foz do Douro, a 

Comissão Encarregada do Telégrafo Comercial, representada por José 

Jonnes e Eduardo Wild, negociantes britânicos, referia: “[...] tendo 

procedido á construção de huma pequena Caza para abrigo dos 

Empregados do mesmo Thelegrafo, junto ao pé da demolida Capella 

denominada “Senhora da Luz”, e pertendendo abrir na mesma Caza 

para o lado do Norte huma janella, a obra toda foi embargada por 

falta de licença, a qual a Commissão agora pede a essa Illustrissima 

Camara, obrigando-se a todo o tempo demolir a dita Caza, no cazo que 

se reedifique a assima mencionada Capella pelo que pede a Comissão 

a Vossa Illustrissima Camara haja de conceder-lhe a licença pedida.”

A Câmara da Foz do Douro concedeu a licença para a continuação 

da obra, desde que a Comissão do Telégrafo, numa escritura, se 

comprometesse «a tapar a janella na parede do Norte, assim como 

fazer conduzir agua de cano para a parte de Leste, logo que se queira 

edificar a Capella da Senhora da Luz.”

A capela nunca mais foi reedificada. As instalações do telégrafo, 

pelo contrário, consolidaram-se. O posto do telégrafo, facilmente 

identificável pelo mastro das bandeiras, erguia-se, adossado à fachada 

leste da casa do faroleiro, anexa ao farol da Senhora da Luz. Construção 

compacta e sóbria, a «pequena Caza para abrigo» dos empregados do 

telégrafo apresentava caraterísticas formais que lembravam uma 

torre, mais do que uma arquitetura habitacional.

ADVENTO DA TELEGRAFIA ELÉTRICA EM 1853

O sucesso do telégrafo e as suas vantagens para a Associação 

Comercial do Porto eram evidentes. Mas esta, «ainda não satisfeita», 

iria adotar, em breve, a telegrafia elétrica, que, segundo o relatório 

de 1853, possibilitava comunicações mais rápidas e que não estavam 

sujeitas a serem interrompidas pelas «influências da atmosphera» ou 

«pela escuridão da noite.»

Nesse ano realizou-se a primeira experiência de ligação telegráfica 

elétrica em Portugal, ligando as sedes da Associação Comercial do 

Porto e da Associação Industrial Portuense, separadas cerca de 200 

metros. Três anos mais tarde, foi abandonado o telégrafo ótico e 

instalado o sistema elétrico Breguet no telégrafo da Associação 

Comercial, ligando a sua sede com os postos da Senhora da Luz e da 

Cantareira. Em 1880 o sistema Breguet é substituído pelo sistema 

Morse, já então em vigor no país e adotado internacionalmente.

A modernização dos equipamentos do telégrafo foi acompanhada 

por uma intervenção no edificio do Monte da Luz. A obra consistia 

na demolição do edifício existente e construção de um novo. Antes 

de se iniciar a obra, era necessário retirar o mastro de sinais e 

removê-lo para a rua do Farol. A de 6 de junho de 1887, a Direção 

da Associação Comercial requer à Câmara Municipal do Porto licença 

para colocar o mastro na referida rua. Ao mesmo tempo, solicita ao 

ministro das Obras Públicas “[a cedência de] duas salas disponíveis 

no edificio do Pharol da Luz, para alli se instalar provisoriamente o 

serviço do Telegrapho Commercial, em quanto se aprompta a nova 

casa destinada a elle, e outrossim que lhe seja concedida a permissão 

de usar do mastro grande de signaes do mesmo pharol, sem prejuízo 

do serviço do Estado[...] atendendo a que a Associação Commercial 

tem sempre estado prompta para, em casos idênticos, ceder para o 

serviço do Estado o seu telegrapho, como já por vezes sucedeu [...] .”

Sabemos que, pelo menos desde a década de 70, coexistiam 

dois telégrafos no Monte da Luz: um, pertencente à Associação 

Comercial do Porto, o outro, propriedade do Estado. Num ofício de 

19 de maio de 1871, o Director Geral dos Telégrafos do Reino aludia 

à «inconveniência» de haver dois telégrafos, «um da Nação, outro 

da [...] Associação, a poucos metros um do outro, no sítio da Sra. da 

Luz.» Propunha a aquisição do telégrafo da Associação Comercial pelo 

governo, o que não se chegou a verificar, por oposição da Assembleia 

Geral desta associação.

O relatório de 1887 dá conta da evolução das obras no Monte 

da Luz: estavam quase concluídos «os alicerces e paredes de pedra 

e o assentamento dos vigamentos de castanho de dous andares, 

e prontas a assentar as esquadrias de madeira dos sôcos, portaes e 

janellas.» A comissão de obras resolveu ainda «adquirir um pequeno 

prédio contiguo ao novo edificio» para «alargamento do caminho 

confinante e serventia do mesmo edificio, como se exige por parte da 

administração pública.»

O posto do telégrafo manteve as suas caraterísticas formais 

até aos nossos dias. De planta quadrangular e três pisos, o edifício 

apresenta algumas caraterísticas da habitação portuense oitocentista, 

nomeadamente quanto à organização da fachada principal. Esta 

possui três vãos por piso, com molduras simples em cantaria. 

O edifício termina num terraço, que tinha a função de observatório 

da costa.

Em 1891, a rede telegráfica da Associação Comercial do Porto é 

prolongada até Leixões, cujo porto artificial, em construção desde 

1884, era já frequentado por um número elevado de embarcações. 

Também aqui a Associação irá construir um posto semafórico para 

comunicar com os navios, à semelhança do que, há largos anos, era 

prática no Monte da Luz.

Já na centúria seguinte, esta associação projetara estabelecer a 

telegrafia sem fios nos seus postos telegráficos. Embora pensasse ser 

uma atribuição do Estado, propôs ao governo assumir inteiramente o 

investimento, caso este se escusasse a participar nele. Não obstante 

os esforços empreendidos, «nada se conseguiu, por motivos bem 

conhecidos», revela, sem mais detalhes, o relatório de 1910. 

Este ano iria marcar o futuro do país e, igualmente, o da Associação 

Comercial do Porto. De facto, entre a intensa atividade legislativa 

do Governo Provisório republicano, conta-se «as disposições» que 

retiraram à Associação Comercial do Porto «a administração, que 

legalmente exercia, de diversos serviços locaes de utilidade geral 

do commercio, desalojando-a e desapossando-a, ao mesmo tempo, 

do edifício da Bolsa, que lhe fôra doado por Carta de Lei de 19 de 

Junho de 1841», conforme refere o relatório de 1912. Sentindo-se 

vítima de uma «perseguição inqualificável e imerecida», a Associação 

Comercial viu-se obrigada, em 11 de fevereiro de 1911, a entregar à 

Câmara Municipal do Porto o Palácio da Bolsa, bem como as estações 

telegráficas da Senhora da Luz, Cantareira e Leixões. 

Durante o período em que estas estações telegráficas estiveram 

sob administração camarária, os «Serviços Telegrapho-Postaes» do 

Porto tentaram por duas vezes transferir essa função para o Estado. 

Recordamos que, já em 1871, os serviços telegráficos do Estado 

tinham tentado, em vão, adquirir o telégrafo da Senhora da Luz. 

Numa carta ao ministro do Fomento, de 4 de abril de 1913, o 

Diretor da Associação Comercial do Porto opôs-se a essa iniciativa, 

alegando que, «de todas as vezes que se tem pretendido, por parte das 

estações officiaes, effectuar a [...] passagem para cargo do Estado» dos 

serviços do telégrafo marítimo, os comerciantes da cidade tinham-se 

pronunciado «expressivamente pela continuação da sua autonomia», 

considerando que o comércio e a navegação do norte estavam 

«melhor servidos» se o telégrafo marítimo estivesse «a cargo, como 

tem estado, de corporações locaes.» 

Os serviços do telégrafo marítimo continuaram, assim, sob 

administração municipal até ao final de 1913, altura em que foram 

transferidos para a Junta Autónoma das Instalações Marítimas do 

Porto (Douro-Leixões), mais tarde designada Administração dos 

Portos do Douro e Leixões (A.P.D.L.) com a anuência da Associação 

Comercial do Porto. Esta teria salvaguardados os seus direitos sobre 

a propriedade e a administração dos serviços telegráficos, que lhe 

seriam restituídos quando ela entendesse.

O edifício da Bolsa regressou à posse da Associação Comercial em 

janeiro de 1918, durante a presidência de Sidónio Pais. O edifício da 

estação telegráfica da Senhora da Luz continuou cedido à A.P.D.L, 

embora permanecesse propriedade da Associação Comercial. Não foi 

possível apurar a data em que foi desativado o telégrafo comercial. 

Segundo Rui Picarote Amaro, profundo conhecedor de assuntos 

ligados à navegação e barra do Douro, este terá funcionado até à 

década de setenta do século passado. 

A partir da década de oitenta, está documentada a cronologia dos 

usos e funções do edifício.

Em outubro de 1989 a Associação Comercial do Porto cedeu o 

seu edifício no Monte da Luz à Associação de Cultura e Turismo da 

Foz «Amigos da Foz» para instalação da sua sede e secretariado. Esta 
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instituição, vocacionada para o apoio a famílias carenciadas da Foz 

do Douro e Nevogilde, interessou-se, ainda, pela salvaguarda do 

património arquitetónico da Foz. 

SEDE D’ O TRIPEIRO ENTRE 2000 E 2004

Encerrada a atividade dos «Amigos da Foz» em 30 de Junho de 

2000, o edifício do telégrafo regressa à posse da Associação Comercial 

do Porto e passaria, a partir de outubro desse ano e até 2004, a ser sede 

da revista O TRIPEIRO. Este histórico periódico, dedicado ao Porto e ao 

seu património, cuja publicação estivera interrompida, voltou a ser 

publicado em 1981, sob o impulso da Associação Comercial do Porto, 

que assumiu a sua propriedade e administração. 

Entre 2008 e 2018 as instalações do telégrafo comercial foram 

cedidas ao grupo cultural «O Progresso da Foz». Esta coletividade, 

vocacionada para a divulgação da cultura e do património do Porto 

e, em particular, da Foz do Douro, tem uma importante vertente 

editorial, tendo recuperado o nome de um periódico portuense da 

primeira década do século XX. É de salientar que o logotipo escolhido 

por esta Associação se tenha inspirado numa gravura rupestre 

existente no alto do Monte da Luz.

A partir de abril de 2018, a Associação Comercial do Porto arrendou 

o seu edifício no Monte da Luz à Cooperativa do Povo Portuense.

Ao longo da sua existência, a estação semafórica e telegráfica 

do Monte da Luz renovou as suas instalações, modernizou os seus 

equipamentos, tornando mais eficazes os serviços de comunicação 

com as embarcações e com as outras estações telegráficas. Todavia, as 

comunicações não seriam possíveis sem os homens que perscrutavam 

o horizonte, em busca de navios, içavam bandeiras, interpretavam 

uns sinais, transmitiam outros. As fontes a que acedemos, porém, 

raramente a eles se referem.  

Recorremos a um testemunho mais recente, o de Rui Picarote 

Amaro, para perceber melhor as funções dos homens da estação 

semafórica e telegráfica da Luz. Na década de quarenta do século 

passado, recorda-se este autor, na aproximação aos portos do Douro e 

de Leixões, quando navegavam junto à costa, os barcos «comunicavam 

com aquela estação [da Senhora da Luz] através de galhardetes do CIS 

– Código Internacional de Sinais, mesmo já depois da instalação das 

estações rádios navais de Lavadores e da Boa Nova.” (AMARO, Rui - 

blog «A vida em fotos», post de 12 de julho de 2011).

O mesmo autor recorda João Rosas, telegrafista na estação da 

Luz, nas décadas de 50 e 60 do século XX: “Quando tinha à vista 

através de óculo de longo alcance (quando o horizonte estava claro, 

avistava-os para lá de Aveiro, que ainda eram uma três horas de 

navegação) os navios esperados, comunicava diretamente para as 

agências de navegação ou para casa dos empregados responsáveis 

pelo atendimento aos navios.”

Também os pilotos dos portos do Douro ou de Leixões «eram 

informados da chegada às imediações das duas barras, através da 

Estação Semafórica e Telegráfica do Monte da Luz, que comunicava 

por telégrafo e mais tarde por telefone para a sua congénere da 

Cantareira, [...] e de Leça da Palmeira.” (AMARO, Rui - blog «A vida em 

fotos», post de 12 de julho de 2011)

Uma vizinha da estação semafórica e telegráfica do Monte da 

Luz recorda João Rosas: “[O Sr. João do Farol] abrangia do alto da 

varanda da casa-torre não só uma extensa vista de terra e mar mas 

observava também os nossos quintais, vigiava alguma anomalia, 

dava as últimas notícias. A minha mãe dialogava com ele muitas vezes 

e nós ali a assistir. Sobre a meteorologia, a família dele da Foz Velha, 

os naufrágios. Algumas vezes ia visitá-lo. O nosso portão das traseiras 

ia dar diretamente ao ajardinado da casa. Subia. Havia muitos mapas 

que me atraíam esteticamente, mas não os sabia interpretar, e uma 

máquina de comunicação em Morse, na qual eu compunha e fingia 

que enviava mensagens. Sempre atencioso e embora pessoa simples 

tinha o dom de explicar à medida da minha compreensão.” (PACHECO, 

Celeste - post de 22 de janeiro de 2019, no grupo do Facebook «Meninos 

da Foz anos 80»)

No século anterior, também Ramalho Ortigão recordava o «fa-

roleiro» do Monte da Luz: “Tinham [os banhistas] os seus passeios 

favoritos: ao farol da Senhora da Luz, onde o faroleiro deixava olhar 

pelo oculo para os velhos telegraphos, cujo apparelho de taboinhas, 

armado no viso dos montes, parecia espreguiçar-se e bocejar as noti-

cias no azul do espaço.” (ORTIGÃO, Ramalho - As praias de Portugal: 

guia do banhista e do viajante, 1876, p. 24 – O autor refere-se a um 

«apparelho de taboinhas». Deve tratar-se do telégrafo de palhetas 

ou tabuinhas, implantado no Monte da Luz antes do telégrafo da 

Associação Comercial, dispositivo observável na fotografia de Flower 

(fig. 2), à esquerda do farol.)

Nas memórias, acima transcritas, não ficam muito claras as fun-

ções dos «homens do telégrafo» do Monte da Luz, havendo alguma 

confusão entre o ofício do faroleiro e do telegrafista. Na memória do 

lugar, o conjunto edificado no Monte da Luz é sempre «o farol», pelo 

que os que lá trabalhavam eram designados “faroleiros”.

—
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O pai poderá ser um Arthur de Almeida que era construtor, existindo 

outros nomes que podem indiciar parentesco como o engenheiro 

industrial Luís Eduardo de Almeida (que também assina os primeiros 

projectos e que foi Chefe da Central da Fábrica de Electricidade na 

rua do Ouro) ou ainda, o construtor José Domingues de Almeida que 

era sócio da Construção Moderna, Lda. A proximidade com Marques 

da Silva pode indicar que teve influência nos serviços de urbanismo 

da C.M. do Porto e no acompanhamento da renovação estética que 

começa a revelar-se nos finais dos anos 20, parecendo-me ter visto a 

sua assinatura numa experiência pontual na Comissão de Estética, 

eventualmente substituindo o arq. António Peres Dias Guimarães.

Esconde-se subtilmente da visibilidade pública, mas era 

seguramente informado e influente, pois o carácter das suas obras 

perdura nos arruamentos com um manifesto ímpeto telúrico e vigoroso 

na afirmação da modernidade arquitectónica.

No trabalho com o arq. Augusto dos Santos Malta (falecido em 

1937), muitas vezes não assina os projectos, pelo que conhecendo 

profundamente as obras de cada um, irei fazer uma atribuição de 

alguns dos projectos a Artur de Almeida Júnior quando estes revelarem 

as características intrínsecas da sua personalidade artística, estética e 

arquitectónica. 

A sua assinatura deixa de 

aparecer nos projectos existentes 

nos arquivos da C.M. do Porto em 

1943, havendo posteriormente um 

deserto informativo quase inexplicável, parecendo que esse silêncio 

poderia ter igual significado a falecimento, tendo inclusive visitado 

os cemitérios do Bonfim e de Paranhos pela proximidade com as suas 

áreas de residência, assim como por serem as zonas onde projectou a 

maior parte das suas obras de arquitectura. Havia um nome igual de 

um arquitecto algures no Alentejo, situação que tive a oportunidade de 

ver confirmada com uma conversa agradável com o estudioso arq. José 

Pedro Tenreiro, que me elucidou ter ido para essa zona do País como 

arquitecto do Ministério das Obras Públicas onde terá acompanhado 

várias obras até aos anos 60 do século XX, sem contudo saber-se o ano 

do seu desaparecimento.

Sobre aspectos caracterizadores das suas obras, mostra-se uma ar-

quitectura difícil porque persegue os valores da simplicidade, quase 

sempre evitando os formalismos decorativos, as platibandas escondem 

sempre o telhado conferindo uma feição cúbica ao jogo volumétrico, 

as fenestrações amplas estão integradas em faixas horizontais expres-

sivas, apenas assume a verticalidade nos espaços vítreos para ilumi-

nar as escadas, aceita os movimentos curvos no acompanhamento 

da estrutura viária, ou em situações singulares de varandas, bow-

-windows ou zonas de entradas que se desmassificam em caixilharias 

metálicas habilmente executadas.

As plantas dos edifícios são claras, sistematizadas, quase desapai-

xonadas, e a luz entra sempre por grandes janelas, destacando mui-

tas vezes uma superfície zenital sobre o hall espaçoso das escadas que 

oferece iluminação nocturna e faz cintilar as cores do vidro martelado. 

Pontualmente, nos estabelecimentos comerciais ou em edifícios situa-

dos em zonas nobres, alimenta os projectos com belíssimas linearida-

des arte déco nos vidros e nas caixilharias, destacando alguns elemen-

tos metálicos para encobrir o sistema de luz ou para receber os néons 

coloridos dos letrismos.

Personalidade estranha com uma capacidade estética invulgar que 

se esconde, tinha uma escrita muito bela, artística, ritmada, e muito 

alinhada que poderá fornecer pistas aos especialista da escrita sobre o 

carácter do arquitecto.

Fica este contributo para que no futuro alguém desenvolva 

um trabalho que clarifique aspectos deste extraordinário autor de 

arquitectura.

Porto PatrimónioPorto Património

Ano: 1931 (lic. Obras nº 271 de 1931-1932)
Local: Travessa do Regado, 103
Requerente: Dr. Moisés Alves de Pinho
Tipo de obra: Construir edifício (ampliação e alteração de fachada)
Autor / Obs.: Primeiro projecto assinado pelo mestre-de-obras Justino Soares Fontes 
Santos, no aditamento de alteração de fachada o projecto está assinado pelo arq. 
Augusto dos Santos Malta, mas deverá ser atribuído a Artur Almeida Júnior.

Ano: 1932 (lic. Obras nº 118 de 1932-1933)
Local: Rua de Santa Catarina, 217
Requerente: Joaquim Tomaz Cardoso
Tipo de obra: Alterar fachada do R/c - Loja
Autor / Obs.: O projecto está assinado pelo arq. 
Augusto dos Santos Malta, mas deverá ser atribuído a 
Artur Almeida Júnior.

Ano: 1932 (lic. Obras nº 276 de 1932-1933)
Local: Travessa Guelas de Pau, 132
          (actual Rua dos Navegantes, 120)
Requerente: Augusto dos Santos
Tipo de obra: Construir edifício de habitação
Autor / Obs.: O projecto está assinado pelo arq. 
Augusto dos Santos Malta, mas deverá ser atribuído a 
Artur Almeida Júnior.

Ano: 1932 (lic. Obras nº 146 de 1932-1933)
Local: Rua Central de Francos, 27-33
Requerente: Albino Filipe Barbosa
Tipo de obra: Construir edifício de habitação, comércio 
e armazém
Autor / Obs.: O projecto está assinado pelo arq. 
Augusto dos Santos Malta, mas deverá ser atribuído a 
Artur Almeida Júnior.

Artur de Almeida Júnior, arq. - II
Artur de Almeida Júnior terá nascido em Arouca (1902) e fez a sua formação em arquitectura no Porto na Escola 
de Belas Artes, tendo sido discípulo próximo do arquitecto José Marques da Silva ao longo das décadas seguintes, 
aparecendo o seu nome ligado à Sociedade dos Arquitectos do Norte e ao Ministério das Obras Públicas. Viveu na 
rua do Bonfim e posteriormente na rua Visconde de Setúbal (nº320), tinha escritório na rua de Santa Catarina nº 
251 (2º andar) com o arq. Augusto dos Santos Malta onde, ainda hoje as caixilharias metálicas desse andar parecem 
corresponder a uma alteração ocorrida quando aí funcionava o atelier.

Luís Bourbon Aguiar Branco, arquitecto e investigador

Pedro Vasconcelos Cardoso, colaboração

Revelar as certezas e as dúvidas é um contributo para que o futuro revele a parte que perdura desconhecida deste autor

R. Santa Catarina, 251 R. Visconde de Setúbal, 320
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Porto Património

Continua no próximo número

Porto Património

Ano: 1933 (lic. Obras nº 358 de 1933-1934)
Local: Travessa Justino Teixeira, 35
          (actual Rua D. Lopo de Almeida)
Requerente: Manuel Magarino Júnior
Tipo de obra: Construir edifício de habitação (aditamento altera a fachada)
Autor / Obs.: Primeiro projecto assinado pelo mestre-de-obras António Rodrigues da 
Silva e Manuel Francisco Ferreira assina pelo requerente, no aditamento de alteração 
de fachada o projecto está assinado pelo arq. Artur Almeida Júnior.

Ano: 1932 (lic. Obras nº 349 de 1932-1933), com alteração do projecto em 1933 (lic. 
Obras nº 730 de 1933-1934)
Local: Travessa Justino Teixeira, 62
          (actual Rua D. Lopo de Almeida)
Requerente: Manuel de Matos
Tipo de obra: Construir edifício de habitação
Autor / Obs.: Primeiro projecto de 1932 está assinado pelo arq. Augusto dos Santos 
Malta, mostrando um edifício em “estilo português” projectado para um bom cliente, 
contudo o projecto vai ser completamente alterado e ampliado no ano seguinte pleo 
arquitecto Artur Almeida Júnior.

Ano: 1933 (lic. Obras nº 910 de 1933-1934)
Local: Praça da Liberdade, 128
Requerente: Manuel da Silva Braga
Tipo de obra: Construir edifício de comércio, escritórios e habitação
Autor / Obs.: Este projecto assinado pelo arquitecto Artur Almeida Júnior constitui um 
dos momentos mais marcantes do início da arquitectura moderna em Portugal.
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Efemérides

Cinema Batalha sucedeu
ao High Life há 112 anos

Aconteceu no Porto – 1 de março

Regressamos ao dia 1 de março em anos diversos, desde o século XV ao século XXI – mais precisamente do ano 1428 ao 
ano de 2007 – para referir o que “Aconteceu no Porto” nesse primeiro dia dos meses de março de cada ano, meses do 
advento da Primavera. É o novo formato das efemérides de O TRIPEIRO que estreámos no início do ano, uma temática 
que faz parte da matriz editorial e da história desta revista centenária. Da responsabilidade de Manuel do Carmo 
Ferreira (autor do Índice Geral de O TRIPEIRO editado em 2007 e do Prontuário de Toponímia Portuense, Edições 
Afrontamento – 2016) revisitamos aqui, por exemplo, o dia 1 de março de 1908 – há precisamente 112 anos –, quando 
foi inaugurado o Cinema Batalha no mesmo local onde funcionara o antigo High Life. Ou o dia 1 de março de 1958, há 62 
anos, quando foi inaugurado o Grupo de Moradias do Bom Sucesso, emblemático bairro da cidade.

1428

• Uma provisão proíbe o almoxarife 

do Porto e seus escrivães de obrigarem 

os lavradores a darem, sem pagamento, 

carradas de tojo para cozer o biscoito 

para a armada.

1575

• As forças municipais reunidas 

em assembleia, decidiram tomar as 

medidas conducentes à redução dos 

mendigos e pedintes intramuros 

obrigando-os a abandonar a cidade 

já fraca de recursos para alimentar os 

seus cidadãos.

1707

• Por escritura pública entre o Cabido 

da Sé do Porto e os mordomos da 

Confraria do Santíssimo Sacramento foi 

decidida, em definitivo, a reconstrução 

da Capela da Confraria (O Tripeiro, VI 

Série, Ano XI, p. 216).

1747

• A Câmara autoriza o Padre Eusébio 

António Soares a “tapar à sua custa 

o boqueirão do Rio da Vila e agua 

da cidade que está junto à Fonte 

darca pª a parte dos Congregados, 

o qual boqueirão, assim como está, 

serve de m.tos insultos que nele se 

fazem de noite” (Bernardo Xavier 

Coutinho, Fontes e Chafarizes do 

Porto. A propósito de um problema 

de toponímia, in Boletim Cultural da 

C. M. Porto, Volume XXXII, Setembro-

Dezembro 1969, Fasc. 3-4, p. 429).

1784

• A Câmara e os Padres Agostinhos 

Descalços (Padres Grilos) celebram 

um acordo segundo o qual os últimos 

alugavam, provisoriamente, pela 

quantia de 96.000 réis anuais, parte 

do seu convento para aí se realizarem 

as sessões da vereação pelo facto de o 

edifício dos Paços do Concelho estar 

em "iminente ruína" e haver já sido 

deliberada a sua demolição (A. de 

Magalhães Basto, Vereaçoens – Anos de 

1390-1395, p. 272).

1787

• Por provisão, “do chafariz do sítio 

das Oliveiras se dão 3 pennas d’agoa 

de beber” à casa que lhe ficava defronte 

e que pertencia a Manuel António de 

Araújo “sendo este chafariz feito e 

reparado pª o futuro pelo dito Araújo” 

(Januário Luís da Costa, Repertório dos 

Documentos respectivos a Águas da 

Cidade do Porto, 1836, AH, IA.75, Folha 

34).

1788

• Um aviso régio (D. Maria I) determina 

que, para modernização do local, seja 

demolido da muralha da cidade, que 

a ladeava pelo sul, “quanto preciso 

fosse e fizesse a bem do alinhamento e 

regularização da Calçada dos Clérigos” 

(antiga Calçada da Natividade e depois 

Rua dos Clérigos) – (O Tripeiro, V Série, 

Ano XI, p. 331).

1793 

• A Câmara formula a el-rei o pedido 

para que fosse autorizada a adquirir, 

na Praça Nova das Hortas (actual Praça 

da Liberdade), o maior dos edifícios aí 

existentes com vista à instalação dos 

seus serviços. 

1838

• Foi feita a vistoria na “Viella 

d’Atafona (…) para examinar a ruína 

da caza de D. Francisco Belleza” (AH, 

Índex das Vistorias, ia.108).

1843

• Entre a Câmara e Baltasar Lopes 

Calheiros foi feita a escritura referente 

ao emprazamento “da Capella sita 

na Rua da Senhora das Verdades, 

contigua ao seu prédio com porta 

de comunicação para ella por terem 

concorrido para a reedificação della 

e por poderem ter missa junto da sua 

habitação tomarão conta della” (AH, 

Escrituras de Contractos, 1842-1851, 

A.PUB 598, Folha 13).

1859

• Aparece O Jornal do Porto, jornal 

diário “independente, sem nenhum 

carácter partidário”. Foi seu fundador 

e proprietário o Dr. José Barbosa Leão 

(O Tripeiro, III Série, Ano II, p. 259). 

Tomás Pinto de Almeida era o editor 

(O Comércio do Porto, 2.Mar.1859, p. 3, 

Coluna 2).

1872

• Acompanhado da esposa D. Tereza 

Cristina, visita pela primeira vez o 

Porto o último imperador do Brasil, 

D. Pedro II. Triunfalmente recebido 

visitou, entre outros locais, a Igreja 

da Lapa. Ficou hospedado, bem como 

comitiva, no Hotel do Louvre (edifício 

ainda hoje existente) localizado na 

esquina da Rua do Rosário com a Rua do 

Triunfo (D. Manuel II).

1873

• Em Lordelo do Ouro, nove anos 

depois da escola dos rapazes, cria-se 

a “escola de raparigas” (Ana Paula 

de Nápoles, A Escola: Do Edifício aos 

Territórios. O caso da cidade do Porto, 

2014, p. 146).

1874

• Inaugura-se o novo Mercado ou 

Praça do Peixe, sito à Cordoaria. 

Ocupava o espaço antes ocupado pelos 

celeiros públicos que depois foram 

ocupados pela Primeira Companhia 

de Infantaria e por um destacamento 

de Cavalaria da Guarda Real de Polícia. 

Foi demolido em 1952 para dar lugar 

ao actual Palácio da Justiça. Ver 8 de 

Março).

1876

• Em Assembleia-Geral, a Companhia 

Carris de Ferro do Porto delibera 

substituir a tracção animal pela tracção 

mecânica nos seus “trens americanos”.

1882

• Em escritório localizado no Hotel do 

Porto, funciona a Edison Grower-Bell 

Telephone Company of Europe Ltd, 

que se irá encarregar da instalação de 

telefones na cidade.

1893

• Tendo como redactor principal o 

farmacêutico Vidal Oudinot, aparece 

O Velocipedista, órgão do Clube 

Velocipedista do Porto com sede no 

Campo dos Mártires da Pátria;

• Uma vez que fora reconhecida a 

utilidade pública das “expropriações 

necessárias para se levar a efeito o 

alargamento e alinhamento da rua da 

Fonte de Cadouços, na freguesia de 

São João da Foz”, a Câmara contratou 

com António da Cunha Moniz, “a 

expropriação parcial ou corte d’uma 

porção de terreno da sua propriedade 

sita na dita rua” (AH, Escrituras de 

Contractos, A.PUB 609, Folha 116 v.). 

1895

• Faz-se a escritura de cedência de 

terreno, feita por Francisco Leite 

Arriscado, como tutor de sua sogra, 

em razão do “novo alinhamento da 

rampa (Rampa do Souto) para que esta 

fique na largura de quatro metros” (AH, 

Escrituras de Contractos, A.PUB 609, 

Folha 186 a 187). 

1899 

• Nas obras de ligação da Rua da 

Madeira com a Rua de Santo Ildefonso 

são encontradas inúmeras moedas 

antigas, de prata e cobre (O Tripeiro, V 

Série, Ano IV, p. 261).
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1900

• Recebido o ofício do “proprietário 

do “Commercio do Porto” enviando o 

auto de inauguração do bairro operário 

para ser archivado” foi deliberado 

proceder-se na “conformidade do 

pedido” (AH, Livro de Vereações, A.PUB 

138, Folha 26 v.).   

NOTA: Embora não tenhamos encontrado 

aquele auto de inauguração o ofício em 

causa, que capeou o “auto de lançamento 

da pedra fundamental do 1º Bairro 

Operário construído n’esta cidade por 

subscrição publica e por iniciativa do 

“Commercio do Porto” está arquivado no 

Livro nº 197 de Próprias (Documento 75) – 

(AH, A.PUB 983).

1906

• Ante os requerimentos apresentados 

pelos “proprietários e moradores” 

do Largo da Fontinha e da Rua de 

Santo Isidro, “pedindo a colocação de 

um marco fontenário”, foi decidido 

encaminhar ambos “ao vereador 

das águas” (O Comércio do Porto, 

2.Mar.1906, Folha 1, Coluna 4 e 5).

1908

• No local onde funcionou o antigo 

High Life é inaugurado o Cinema 

Batalha, na Praça do mesmo nome.

1909

• A cidade e arredores aparecem 

totalmente vestidas de branco graças 

a uma intensa chuva de flocos de neve 

que caíra quase durante toda a noite. 

Um raro espectáculo.

1911

• Iniciou a sua publicação A Montanha, 

”diário republicano da tarde” onde, 

entre outros, viria a colaborar Jaime 

Cortesão e Corregedor da Fonseca (Luís 

F. Gomes, Jornalistas do Porto e a sua 

Associação, 1925, p. 113 e O Tripeiro, III 

Série, Ano II, p. 340).

1922

• Com o objectivo de “tomar especiais 

providências sobre o trânsito em 

lugares da cidade onde o movimento 

de veículos e transeuntes vem 

assumindo largas proporções” a P. S. 

P. tem intenções de criar (ou criou?) 

um Corpo de Sinaleiros (O Tripeiro, VI 

Série, Ano XII, p. 93). De registar que há 

quem referencie a efeméride em 4 e 12 

de Março.

1928

• Após entrega pela Liga Portuguesa de 

Profilaxia Social de uma representação 

com 1500 assinaturas é reaberta, à 

leitura nocturna, a Biblioteca Pública 

Municipal do Porto.

1936 

• Na sua casa da Rua de Cedofeita e 

onde também falecera sua mulher, 

expira o arqueólogo e crítico Joaquim 

de Vasconcelos, aqui nascido em 1849.

1951

• A Junta de Freguesia do Bonfim 

remete à Câmara, por cópia, o ofício 

do “Grupo Patriótico e Recreativo – 

Restauradores do Porto”, com sede na 

Travessa de Anselmo Braancamp, nº 

148, patrocinando a petição daquele 

Grupo tendo em vista “a homenagem 

ao saudoso Doutor João Antunes 

Guimarães, paroquiano ilustre que foi 

desta freguesia” (AH, Informações para 

certidões de Toponímia, A.PUB 14694, 

Documento 732)

1952

• Foi aberto o concurso público 

relativo à “empreitada de arruamentos 

entre a Avenida de Fernão de 

Magalhães e a Rua de Costa Cabral (Rua 

das Mercês e de Campolide)” - (Boletim 

nº 831, p. 439).

1958

• Inaugura-se o Grupo de Moradias do 

Bom Sucesso, um dos primeiros bairros 

da cidade.

1985

• À Rua de Alexandre Herculano nº 

352 (no local do antigo Eden Teatro) 

é inaugurado o Edifício Alexandre 

Herculano, propriedade da firma 

A. M. Mesquita & Filhos Lda. São 

cerca de 7000 m2 de área destinada 

ao engrandecimento do comércio 

portuense.

2000

• Com a instalação do estaleiro, 

têm início as obras de construção 

da estação subterrânea do Metro no 

cruzamento da Rua do Heroísmo com a 

Rua do Barão de Nova Sintra.

2002

• Em face da redução em 75 % da 

área comercial inicialmente prevista 

e aprovada pela Câmara e Assembleia 

Municipal, o F. C. do Porto, pela voz do 

seu presidente e sócio nº 1881, Pinto 

da Costa, declara que as obras de 

construção do novo Estádio das Antas, 

em curso, serão suspensas a partir de 

amanhã.

2003

• O Jornal de Notícias reformula-se 

apresentando-se aos leitores com 

novo formato (mais pequeno) e nova 

estrutura.

2005

• A Empresa Metro do Porto arranca 

com a construção da Linha Violeta (E), 

entre o aeroporto do Porto e o Estádio 

do Dragão (JN.1.Mar.2015).

2007 

• Foi lançado o concurso público para 

a elaboração do projecto do futuro 

Hospital Maria Pia / Maternidade 

de Júlio Dinis, que substituirá o tão 

proclamado Centro Materno Infantil 

do Norte (CMIN). Uma obra que prevê, 

para além da construção de um 

edifício ambulatório, nas traseiras da 

actual Maternidade, a requalificação 

e remodelação deste edifício (JN, 

2.Mar.2007).
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