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Nota Introdutória 

 

 Para esta dissertação de mestrado decidimos dividir o trabalho em dois volumes: 

o primeiro corresponde à dissertação e o segundo, designado por Apêndice Iconográfico 

e Documental, serve de suporte de reflexão e análise do primeiro volume, facilitando a 

leitura do trabalho e ajudando a reconstituir o processo de investigação.  

 Este segundo volume é composto por uma lista de abreviaturas e siglas, que vem 

logo após esta nota introdutória, e por oito apêndices organizados seguindo a ordem 

cronológica do primeiro volume: os quatro primeiros com apoio iconográfico, o quinto 

apêndice com apoio iconográfico e documental e os três últimos apenas com apoio 

documental. É de salientar que como o volume se divide em iconográfico e documental, 

a ordem cronológica é reiniciada no começo de cada um dos apêndices.  

 O primeiro apêndice é constituído por documentação cartográfica, cobrindo o 

âmbito cronológico de 1833 a 1903, que consideramos relevantes para perceber as 

transformações da rua de Passos Manuel bem como a localização do antigo Jardim Passos 

Manuel e também um mapa com a localização aproximada dos cinematógrafos 

portuenses criado através do MyMaps. Além destes, consta uma fotografia aérea de 1940 

que mostra parte da freguesia de Sto. Ildefonso, onde se localizava o nosso objeto de 

estudo.  

 O segundo apêndice é dedicado às publicidades que encontramos sobre o Jardim 

Passos Manuel nos vários periódicos consultados. A seleção foi organizada tendo em 

conta as transformações da componente gráfica e também as informações contidas nos 

documentos, datáveis entre 1909 e 1935. 

 O terceiro apêndice apenas contém duas gravuras: a primeira, da autoria de 

T.Bowles intitulada A view of the chinese pavillions and boxes in Vauxhall Gardens, de 

c. 1840; e a segunda, da autoria de Cruz Caldas intitulada Carnaval de 1931: folia, alegria 

só no Passos, de 1931.  

 O quarto apêndice é dividido em dois: as fotografias e os fotogramas. Como 

algumas fotografias não possuem uma data rigorosa associada às mesmas e para 

simplificar a consulta, resolvemos agrupá-las em quatro grupos: da fachada do Jardim 

Passos Manuel; dos interiores; do jardim e público; e, de outras dependências existentes 
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no local. São utilizados fotogramas de dois filmes existentes na Cinemateca Digital, 

formando dois conjuntos: o primeiro associado ao filme A cidade do Porto e o segundo 

ao filme O debute de um patinador, ambos produzidos pela Invicta Filme na década de 

10 do século XX. 

 O quinto apêndice contém licenças de obras e projetos que encontramos no 

processo de investigação. Cada documento foi catalogado pela designação Obra, apesar 

de haver alguns projetos que não chegaram a ser construídos. Cada uma destas obras é 

composta por texto e reproduções dos projetos mencionados.  

 O sexto apêndice tem três tabelas: a primeira diz respeito aos cinematógrafos do 

Porto de 1896 a 1930, apresentando os espaços que foram utilizados para sessões de 

cinema, não só os adaptados como também aqueles que foram construídos com esse 

propósito; a segunda é referente às exposições que se realizaram no Jardim Passos Manuel 

entre 1913 e 1935; e a terceira é um registo das estruturas presentes no Jardim Passos 

Manuel bem como a localização aproximada das mesmas, tendo sido criada para ajudar-

nos a entender melhor a evolução do espaço ao longo das décadas já que só encontramos 

plantas topográficas do local a partir de meados da década de 20. 

 O sétimo apêndice é formado por documentos textuais que são mencionados e 

analisados ao longo do Volume I, como é o caso dos autos de vistoria que nos ajudam a 

perceber os antecedentes e os princípios do Jardim Passos Manuel, bem como os 

manuscritos presentes nos Livros de Notas para Escrituras Diversas, presentes no ADP. 

 O oitavo apêndice é constituído por alguns textos de periódicos que utilizamos ao 

longo do Volume I. O critério de seleção baseou-se na informação inédita e pertinente, 

referente ao nosso objeto de estudo, que não consta noutros documentos consultados. 

 Admitimos o facto de que haverá muito mais informação sobre o Jardim Passos 

Manuel que não se encontra neste trabalho devido às limitações da natureza do mesmo. 

Do mesmo modo, tendo em conta as dimensões de uma dissertação, o tempo para a 

execução da mesma e principalmente a dificuldade em aceder a alguns documentos – uns 

porque poderão estar perdidos ou serem inexistentes outros porque podem estar mal 

identificados –  como foi referido na conclusão do Volume I, estamos perante um trabalho 

que permite desenvolver novos temas. 
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Lista de abreviaturas e siglas 

 

AAP – Arquivo das Águas do Porto 

ADP – Arquivo Distrital do Porto 

AHPCI – Arquivo Histórico do Porto - Casa do Infante 

BPMP – Biblioteca Pública Municipal do Porto 

BNP – Biblioteca Nacional de Portugal 

CP – Cinemateca Portuguesa 

CPF – Centro Português de Fotografia 

F.Alv. – Fotografia Alvão 

FAPR – Fotografia Aurélio Paz dos Reis 

FAUP – Faculdade de Arquitetura da Universidade do Porto 

F.Guedes – Foto Guedes 

FLUP – Faculdade de Letras da Universidade do Porto 

JPM – Jardim Passos Manuel 

Art. – Artigo 

bibliog. – Bibliografia 

c/ – com 

C. –  como 

Cont. –  Continuação 

Const. – Construído 

Consult.  – Consultado  

Disp. – Disponível 

Direc. – Direção 

Doc. – Documento 

Esp. –  Espólio 

Fig. –  Figura 

fl. – Fólio 

Ftgm. – Fotograma 
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Fot. – Fotografia 

Jrn. – Jornal  

LLE – Livro de Licenças de Espetáculos 

Lic. –  Licença 

p. – Página 

plt. –  Planta 

plt. top. – Planta topográfica 

Porm. – Pormenor 

Prod. –  Produção 

Proj. – Projeto 

Publi. – Publicidade 

Séc. – século 

Sécs. – séculos  

Tab. – Tabela  

Req. – Requerimento 

Req.te – Requerente 

Rev. – Revista  
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Apêndice I – Plantas da cidade do Porto - sécs. XIX/XX 
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Fig. 1 – Desenho de W.B. Clarke e Gravação de J. Henshall, Planta da cidade do Porto, 1833.  in BNP 

Consult. em 20/12/2016 Disp. em http:// <http://purl.pt/21967> 

 

 

Fig. 2 – Porm. da planta anterior de 1833, compreendendo parte da Rua de Santa Catarina, da Rua 

Formosa, da Rua Direita e da Igreja de Santo Ildefonso 
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Fig. 3 – Desenho de Perry Vidal e gravação de Emygdio, Planta da cidade do Porto, c. 1865.  in BNP 

[Consult. em 20/12/2016]. Disp. em http:// <http://purl.pt/3556> 

 

 

Fig. 4 – Porm. da planta anterior de c.1865, compreendendo parte da Rua de Santa Catarina, da Rua 

Formosa e da Rua Direita de Santo Ildefonso, bem como a Igreja de Santo Ildefonso 
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Fig. 5 – Dir. Augusto Gerardo Teles Ferreira, Planta topográfica da cidade do Porto, 1892. Quadrícula 

299. in AHPCI Consult. em 30/08/2016 Disp. em http://  <http://gisaweb.cm-porto.pt/units-of-

description/documents/519661/?q=teles+ferreira+299> 
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Fig. 6 – Porm. da planta anterior de 1892, onde aparecem os jardins onde foram posteriormente 

edificados o Grémio Recreativo (o jardim mais pequeno) e o Jardim de Passos Manuel (o jardim maior, 

do lado oposto ao GrmR.) 
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Fig. 7 – [s.a.], Planta da cidade do Porto, 1903. AHPCI 

 

 

Fig. 8 – Porm. da planta anterior de 1903, compreendendo a rua Direita de Sto. Ildefonso, a rua de Passos 

Manuel e a rua Formosa 
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Fig. 9 – Mapa com a localização aproximada dos cinematógrafos portuenses 1896-1930 via MyMaps 
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Fig. 10 – [s.a.], Fot. aérea da cidade do Porto, 1939, fiada 20, Nº 441. Arquivo Histórico Municipal do 

Porto.  in AHPCI Consult. em: 30/08/2016 Disp. em http:// <http://gisaweb.cm-porto.pt/units-of-

description/documents/587857/?q=coliseu+do+porto> 
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Apêndice II – Publicidades referentes ao Jardim Passos 

Manuel 
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Fig. 11 –  Revista Ilustração Popular, 1º Ano, Nº 11, jan. 1909. Porto. p. 22 

 

 

Fig. 12 – Jornal O Comércio do Porto, Ano LXIII, 1 ago. 1916, p. 2 
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Fig. 13 – Jornal O Comércio do Porto, Ano LXVI, 24 jul. 1919, p. 2 
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Fig. 14 – Revista Porto Cinematográfico, Ano I, Nº 2 de set. 1919, p. 5 
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Fig. 15 – Jornal O Comércio do Porto, Ano LXVI, 27 nov. 1919, p. 2 
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Fig. 16 – Revista Porto Cinematográfico, Ano I, Nº 11/12 de jun. e jul. de 1920, p. 13/14 
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Fig. 17 – Jornal O Comércio do Porto, Ano LXVII, 8 jul. 1920, p.2 
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Fig. 18 – Jornal O Comércio do Porto, Ano LXVII, 29 jul. 1920, p. 2 (I) 

 

 

Fig. 19 – Jornal O Comércio do Porto, Ano LXVII, 29 jul. 1920, p. 2 (II) 
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Fig. 20 – Jornal O Comércio do Porto, Ano LXVII, 31 ago. 1920, p. 2 
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Fig. 21 – Jornal O Comércio do Porto, Ano LXVII, 5 out. 1920, p. 2 
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Fig. 22 –Jornal O Comércio do Porto, Ano LXVII, 3 nov. 1920, p. 2 
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Fig. 23 – Jornal O Comércio do Porto, Ano LXVII, 25 nov. 1920, p. 2 
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Fig. 24 – Jornal O Comércio do Porto, Ano LXVII, 17 dez. 1920, p. 2 
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Fig. 25 – Revista Invicta Cine, Ano I, Nº 3 de 1 jun. 1923, p. 17 
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Fig. 26 – Revista Invicta Cine, Ano II, Nº 10 20 mar. 1924, p. 8 
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Fig. 27 – Jornal O Comércio do Porto, Ano LXXI, 20 set. 1924, p. 2 

 

 



	 44	

 

 

 

 

Fig. 28 – Jornal O Comércio do Porto, Ano LXXI, 2 out. 1924, p. 2 
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Fig. 29 – Jornal O Comércio do Porto, Ano LXXI, 4 out. 1924, p. 2 
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Fig. 30 – Jornal O Comércio do Porto, Ano LXXII, 2 ago. 1925, p. 2 
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Fig. 31 – Revista Cine-Portugal, Nº 1, Ano 1, jan. 1926, última p. 
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Fig. 32 – Jornal O Comércio do Porto, Ano LXXIV, 22 nov. 1926 
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Fig. 33 – Revista Invicta Cine, Ano V, Nº 29 de 20 mar. 1927, p. 16 
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Fig. 34 – Jornal O Comércio do Porto, Ano LXXV, 3 mar. 1928, p. 2 

 

 

Fig. 35 – Jornal O Comércio do Porto, Ano LXXV, 30 mar. 1928, p. 2 
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Fig. 36 – Revista Invicta Cine, Ano VI, Nº 38 15 mai. 1928, p. 15 

 

 

Fig. 37 – Jornal O Comércio do Porto, Ano LXXV, 17 ago. 1928, p. 2 
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Fig. 38 – Jornal O Comércio do Porto, Ano LXXV, 19 out. 1928, p. 2 

 

 

Fig. 39 – Jornal O Comércio do Porto, Ano LXXVI, 22 fev. 1929, p. 2 
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Fig. 40 – Revista Invicta Cine, Ano VII, Nº 46 30 set. 1929, p. 33 

 

 
Fig. 41 – Jornal O Comércio do Porto, Ano LXXVI, 10 out. 1929, p. 2 
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Fig. 42 – Revista Invicta Cine, Ano VII, Nº 47 de 26 out. 1929, p. 17 
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Fig. 43 – Revista Invicta Cine, Ano VIII, Nº 93 de 8 nov.1930, p. 7 



	 56	

 
Fig. 44 – Revista Invicta Cine, Ano VIII, Nº 101 de 10 jan. 1931, p. 9 
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Fig. 45 – Revista Invicta Cine, Ano IX, Nº 113 de 4 abr. 1931, p. 11 

 

 
Fig. 46 – Revista Invicta Cine, Ano IX, Nº 137 de 26 set. 1931, p. 24  

in Hemeroteca Digital Consult. em: 12/02/2017 

Disp. em http:// <http://hemerotecadigital.cm-

lisboa.pt/Periodicos/InvictaCine/N137/N137_master/InvictaCineN137_26Set1931.PDF> 
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Fig. 47 – Revista Invicta Cine, Ano IX, Nº 143 de 7 nov. 1931, p. 14  

in Hemeroteca Digital Consult. em: 12/02/2017  

Disp. em http://: <http://hemerotecadigital.cm-

lisboa.pt/Periodicos/InvictaCine/N143/N143_master/InvictaCine_N143_07Nov1931.PDF> 

 

 
Fig. 48 – Jornal O Comércio do Porto, Ano LXXX, 16 jun 1935, p. 4 
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Apêndice III – Gravuras 
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Fig. 49 – T.Bowles, A view of the Chinese Pavillions and Boxes in Vauxhall Gardens, c. 1840. 

COKE, David; BORG, Alan – Vauxhall Gardens: a history. 3rd Ed. NH; Londres; YALE 

University Press, 2012, p. 71 
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Fig. 50 - Cruz Caldas, Carnaval de 1931, folia, alegria so no Passos (JPM), 1931.  

in AHPCI Consult. em: 30/08/2016 Disp. em http:// <	http://gisaweb.cm-porto.pt/units-of-

description/documents/421784/?q=jardim+passos+manuel> 
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Apêndice IV – Fotografias e Fotogramas 
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4.1. Fotografias  

4.1.1. Fachada da entrada principal para o Jardim Passos Manuel 

 

 

Fig. 51 – Fot. de Aurélio Paz dos Reis, Comício Republicano de 25 de Março de 1908 (No 

Porto: o desfazer do comício à saída do Jardim Passos Manuel), PT/CPF/APR/001922. 

Imagem cedida pelo Centro Português de Fotografia (CPF) 

 

 

Fig. 52 – Porm. da fot. anterior da autoria de Aurélio Paz dos Reis onde se consegue ver a 

fachada do Jardim Passos Manuel ao fundo e a população a sair do recinto do Grémio 

Recreativo 
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Fig. 53 – Fot. de Carlos Pereira Cardoso, O desfazer do Comício - O Comício Republicano de 

25 de Março no Jardim do Grémio Recreativo, no Porto, 1908.  

in Hemeroteca Digital, Illustração Portuguesa, Nº 111 de 6 de Abril de 1908. Consult. em: 

15/08/2016 Disp. em http:// <http://hemerotecadigital.cm-

lisboa.pt/OBRAS/IlustracaoPort/1908/N111/N111_master/N111.pdf> 
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Fig. 54 – Fot. dos Estúdios Tavares da Fonseca, Lda., Gravura: Jardim Passos Manuel, no Porto 

[reprodução], [s.d.], PT/CPF/TAV/ASS/0046/000020. Imagem cedida pelo Centro Português de 

Fotografia (CPF) 
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Fig. 55–  F.Alvão, Aspeto do Jardim Passos Manuel [Porto], c. 1908 PT/CPF/ALV/001677. 

Imagem cedida pelo Centro Português de Fotografia (CPF) 
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Fig. 56 – F.Guedes, Fachada principal do Jardim Passos Manuel, 1923/24.  

in AHPCI Consult. em 3/01/2017 Disp. em http:// <	http://gisaweb.cm-porto.pt/units-of-

description/documents/616418/?q=jardim+passos+manuel>  
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Fig. 57 – [s.a.], Aspeto da Rua de Passos Manuel, [s.d].  

in Porto, de Agostinho Rebelo da Costa aos nossos dias, Divertimentos dos portuenses XXXI. 

(Blog) Consult. em: 21/02/2017 Disp. em http:// <	

http://portoarc.blogspot.pt/2013/12/divertimentos-dos-portuenses-xxxi.html> 

 

 
Fig. 58 – Porm. da bilheteira do Jardim Passos Manuel 
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4.1.2. Interiores do Jardim Passos Manuel 

 

 

 

 

 

 

Fig. 59 – F.Alvão, Jardim Passos Manuel: salão de festa, década de ‘10 [Bilhete Postal] 

in AHPCI Consult. em 13/08/2016 Disp. em http:// <http://gisaweb.cm-porto.pt/units-of-

description/documents/51240/?q=sal%C3%A3o+de+festas+jardim+passos+manuel> 
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Fig. 60 – [s.a.], Jardim Passos Manuel: hall, c. 1910 [Bilhete Postal] 

in AHPCI Consult. em 13/08/2016 Disp. em http:// <http://gisaweb.cm-porto.pt/units-of-

description/documents/53396/?q=hall+jardim+passos+manuel> 
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Fig. 61 - F.Alvão, Salão de festas Jardim Passos Manuel, Porto, década de ’10/20, 

PT/CPF/ALV/007169. Imagem cedida pelo Centro Português de Fotografia (CPF) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	 72	

 

 

 

 

 

 

Fig. 62 – F.Alvão, Salão de festas Jardim Passos Manuel, Porto, década de ’10/20, 

PT/CPF/ALV/007257. Imagem cedida pelo Centro Português de Fotografia (CPF) 
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Fig. 63 – F.Alvão, Salão Jardim Passos Manuel, Porto década de ’10/20, PT/CPF/ALV/021101. 

Imagem cedida pelo Centro Português de Fotografia (CPF) 
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Fig. 64 – F.Alvão, Salão  Jardim Passos Manuel, década de ’10/20, PT/CPF/ALV/020760. 

Imagem cedida pelo Centro Português de Fotografia (CPF) 

 

 

Fig. 65 – Porm. da fot. anterior que regista a presença da escultura no 1º piso do salão de festas 
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Fig. 66 – F.Alvão, Jardim Passos Manuel: Grupo de homens a ver exposição de pintura na sala 

de espectáulos, década de ’20, PT/CPF/ALV/029446. Imagem cedida pelo Centro Português de 

Fotografia (CPF) 
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Fig. 67 – F.Alvão, Café do cinema Jardim Passos Manuel, década de ’20/30, 

PT/CPF/ALV/004642. Imagem cedida pelo Centro Português de Fotografia (CPF) 
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Fig. 68 – F.Alvão, Salão Jardim Passos Manuel no Porto, década de ’30, 

PT/CPF/ALV/029099. Imagem cedida pelo Centro Português de Fotografia (CPF) 
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4.1.3.  Jardim e o Público 

 

 

 

Fig, 69 - Fot. de Aurélio Paz dos Reis, Chá em Passos Manuel: Grupo com Hilda Paz dos Reis 

no Jardim Passos Manuel, 1908, PT/CPF/APR/005120. Imagem cedida pelo Centro Português 

de Fotografia (CPF) 

 

 

Fig, 70 - Fot. de Aurélio Paz dos Reis, Chá em Passos Manuel: Grupos no Jardim Passos 

Manuel, 1908, PT/CPF/APR/005122. Imagem cedida pelo Centro Português de Fotografia 

(CPF) 
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Fig. 71 – [s.a.], Porto um trecho do Jardim Passos Manuel (I), c. 1910 [Bilhete Postal], in 

AHPCI Consult. em 12/08/2016 Disp.em http:// <http://gisaweb.cm-porto.pt/units-of-

description/documents/53400/?q=jardim+passos+manuel+trecho> 
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Fig. 72 - [s.a.], Porto um trecho do Jardim Passos Manuel (II), c. 1910 [Bilhete Postal], in 

AHPCI Consult. em 12/08/2016 Disp. em http:// <	http://gisaweb.cm-porto.pt/units-of-

description/documents/47500/?q=jardim+passos+manuel+trecho> 
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Fig. 73 - [s.a.], Porto um trecho do Jardim Passos Manuel (III), c. 1910 [Bilhete Postal], in 

AHPCI Consult. em 12/08/2016 Disp.em http:// <http://gisaweb.cm-porto.pt/units-of-

description/documents/47506/?q=jardim+passos+manuel+trecho> 
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Fig. 74 - [s.a.], Porto um trecho do Jardim Passos Manuel (IV), c. 1910 [Bilhete Postal],  in 

AHPCI Consult. em 12/08/2016 Disp. em http:// <http://gisaweb.cm-porto.pt/units-of-

description/documents/47508/?q=jardim+passos+manuel+trecho> 
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Fig. 75 - Fot. de Aurélio Paz dos Reis, Jardim Passos Manuel: Concertos, Junho 1912, 

PT/CPF/APR/004340. Imagem cedida pelo Centro Português de Fotografia (CPF) 

 

 

Fig. 76 - Fot. de Aurélio Paz dos Reis, [Porto] Jardim Passos Manuel: Orquestra Blanch, 

25/4/1915 PT/CPF/APR/004469. Imagem cedida pelo Centro Português de Fotografia (CPF) 

 

 

 



	 84	

4.1.4. Outras dependências 

 

 

 

 

 

 

Fig. 77 - [s.a.], Jardim Passos Manuel: a central elétrica, década de ‘10 [Bilhete Postal],  in 

AHPCI Consult. em 12/08/2016 Disp. em http:// <http://gisaweb.cm-porto.pt/units-of-

description/documents/47498/?q=jardim+passos+manuel> 
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Fig. 78 - [s.a.], Jardim Passos Manuel: palco coreto, década de ‘10 [Bilhete Postal], in AHPCI 

Consult. em 12/08/2016 Disp. em http:// <http://gisaweb.cm-porto.pt/units-of-

description/documents/47510/?q=jardim+passos+manuel> 
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Fig. 79 - [s.a.], Jardim Passos Manuel: restaurante, década de ‘10 [Bilhete Postal], in AHPCI 

Consult. em 12/08/2016 Disp. em http:// <http://gisaweb.cm-porto.pt/units-of-

description/documents/47490/?q=jardim+passos+manuel> 
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Fig. 80 - [s.a.], Jardim Passos Manuel: escadaria do restaurante, década de ‘10 [Bilhete 

Postal], in AHPCI Consult. em 12/08/2016 Disp. em http:// <http://gisaweb.cm-porto.pt/units-

of-description/documents/47496/?q=jardim+passos+manuel> 
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Fig. 81 - Fot. de Aurélio Paz dos Reis, Jardim Passos Manuel: Concertos Junho 1912 (I), 

PT/CPF/APR/004336. Imagem cedida pelo Centro Português de Fotografia (CPF) 

 

 

Fig. 82 - Fot. de Aurélio Paz dos Reis, Jardim Passos Manuel: Concertos Junho 1912 (II), 

PT/CPF/APR/0043371. Imagem cedida pelo Centro Português de Fotografia (CPF) 
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Fig. 83 - Fot. de Aurélio Paz dos Reis, Jardim Passos Manuel: Orquestra Blanch 25-04-1915, 

PT/CPF/APR/004470. Imagem cedida pelo Centro Português de Fotografia (CPF) 

 

 

Fig. 84 – F.Alvão, Cinema Jardim Passos Manuel, década de ‘20/30, PT/CPF/APR/004641. 

Imagem cedida pelo Centro Português de Fotografia (CPF) 
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Fig. 85 – F.Alvão, Jardim Passos Manuel, s.d., PT/CPF/ALV/021080. Imagem cedida pelo 

Centro Português de Fotografia (CPF) 
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Fig. 86 – F.Guedes, Jardim Passos Manuel: central elétrica, 1923/24,  in AHPCI Consult. em 

12/08/2016 Disp.em http:// <	http://gisaweb.cm-porto.pt/units-of-

description/documents/616420/?q=jardim+passos+manuel> 
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Fig. 87 – F.Guedes, Jardim Passos Manuel: escola de tiro, 1923/24, in AHPCI Consult. em 

12/08/2016 Disp. em http:// <http://gisaweb.cm-porto.pt/units-of-

description/documents/616416/?q=jardim+passos+manuel> 
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4.2. Fotogramas 

4.2.1. Fotogramas do filme A cidade do Porto1 

 
Fig. 88– Invicta Film [prod.], (1913) A cidade do Porto [vídeo] in Cinemateca Digital, 2012. 

00.03.56.06’ (Pormenor da gruta e lago do Palácio de Cristal) 

 

Fig. 89 – Invicta Film [prod.], (1913) A cidade do Porto [vídeo] in Cinemateca Digital, 2012. 

00.04.01.11’ (Pormenor da gruta e lago do Palácio de Cristal) 

 

																																																								
1 A cidade do Porto [filme], 1913. Companhia Produtora: Invicta Film, Produtor Executivo: Alfredo 
Nunes de Mattos, Portugal. Duração: 00.14.26, 18 fps, 35 mm, sem som in Cinemateca Digital  Consult. 
3/05/2017 Disp. em http:// < http://www.cinemateca.pt/Cinemateca-
Digital/Ficha.aspx?obraid=3511&type=Video> 
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4.2.2. Fotogramas do filme O debute de um patinador2 

 

 

 

 

 

 
Fig. 90 – Invicta Film [prod.], (1914) O debute de um patinador [vídeo]. Cinemateca Digital, 2017. 

00.00.55.19’ (Pormenor do salão de festas do JPM) 

 

																																																								
2 O debute de um patinador [filme]. Produção Invicta Film, 1914, Portugal. Duração: 00.29.00, 16 fps, 35 
mm, sem som in Cinemateca Digital Consult. em 28/04/2017. Disp. em http:// 
<http://www.cinemateca.pt/Cinemateca-Digital/Ficha.aspx?obraid=7618&type=Video> 
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Fig. 91 - Invicta Film [prod.], (1914) O debute de um patinador [vídeo]. Cinemateca Digital, 2017. 

00.01.24.09’ (Pormenor do salão de festas do JPM) 

 

 
Fig. 92 -  Invicta Film [prod.], (1914) O debute de um patinador [vídeo]. Cinemateca Digital, 2017. 

00.01.52.23’ (Pormenor dos assentos presentes no salão de festas do JPM) 
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Fig. 93 - Invicta Film [prod.], (1914) O debute de um patinador [vídeo]. Cinemateca Digital, 2017. 

00.04.38.16’ (Parte da entrada e da fachada do JPM) 

 

Fig. 94 -  Invicta Film [prod.], (1914) O debute de um patinador [vídeo]. Cinemateca Digital, 2017. 

00.05.10.22’ (Pormenor da entrada e da fachada do JPM) 
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Fig. 95 - Invicta Film [prod.], (1914) O debute de um patinador [vídeo]. Cinemateca Digital, 2017. 

00.05.39.02’ (Pormenor do jardim do JPM) 

 

 

Fig. 96 - Invicta Film [prod.], (1914) O debute de um patinador [vídeo]. Cinemateca Digital, 2017. 

00.14.11.04’ (Pormenor do jardim do JPM) 
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Fig. 97 - Invicta Film [prod.], (1914) O debute de um patinador [vídeo]. Cinemateca Digital, 2017. 

00.14.53.14’ (Salão de festas) 

 

 

Fig. 98 - Invicta Film [prod.], (1914) O debute de um patinador [vídeo]. Cinemateca Digital, 2017. 

00.15.57.22’ (Salão de festas) 
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Fig. 99 - Invicta Film [prod.], (1914) O debute de um patinador [vídeo]. Cinemateca Digital, 2017. 

00.17.55.12’ (Salão de festas) 

 

 

Fig. 100 - Invicta Film [prod.], (1914) O debute de um patinador [vídeo]. Cinemateca Digital, 2017. 

00.18.52.04’ (Salão de festas) 
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Fig. 101 - Invicta Film [prod.], (1914) O debute de um patinador [vídeo]. Cinemateca Digital, 2017. 

00.18.59.23’ (Pormenor do jardim do JPM) 

 

 

Fig. 102 - Invicta Film [prod.], (1914) O debute de um patinador [vídeo]. Cinemateca Digital, 2017. 

00.19.07.00’ (Pormenor do jardim do JPM) 
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Fig. 103 - Invicta Film [prod.], (1914) O debute de um patinador [vídeo]. Cinemateca Digital, 2017. 

00.19.12.20’ (Pormenor do jardim do JPM) 

 

 

Fig. 104 - Invicta Film [prod.], (1914) O debute de um patinador [vídeo]. Cinemateca Digital, 2017. 

00.19.14.07’ (Pormenor do jardim do JPM) 
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Fig. 105 - Invicta Film [prod.], (1914) O debute de um patinador [vídeo]. Cinemateca Digital, 2017. 

00.19.23.06’ (Pormenor do jardim do JPM) 

 

 

Fig. 106 - Invicta Film [prod.], (1914) O debute de um patinador [vídeo]. Cinemateca Digital, 2017. 

00.19.25.09’ (Pormenor do jardim do JPM) 
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Fig. 107 - Invicta Film [prod.], (1914) O debute de um patinador [vídeo]. Cinemateca Digital, 2017. 

00.19.29.20’ (Pormenor do jardim do JPM) 

 

 

Fig. 108 - Invicta Film [prod.], (1914) O debute de um patinador [vídeo]. Cinemateca Digital, 2017. 

00.19.32.18’ (Pormenor do jardim do JPM) 
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Fig. 109 - Invicta Film [prod.], (1914) O debute de um patinador [vídeo]. Cinemateca Digital, 2017. 

00.19.34.12’ (Pormenor do jardim do JPM) 

 

 

Fig. 110 - Invicta Film [prod.], (1914) O debute de um patinador [vídeo] in Cinemateca Digital, 2017. 

00.19.37.07’ (Pormenor do jardim do JPM) 
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Fig. 111 - Invicta Film [prod.], (1914) O debute de um patinador [vídeo]. Cinemateca Digital, 2017. 

00.19.43.07’ (Pormenor do jardim do JPM) 

 

 

Fig. 112 - Invicta Film [prod.], (1914) O debute de um patinador [vídeo]. Cinemateca Digital, 2017. 

00.19.57.19’ (Pormenor do jardim do JPM) 
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Fig. 113 - Invicta Film [prod.], (1914) O debute de um patinador [vídeo]. Cinemateca Digital, 2017. 

00.20.08.22’ (Pormenor da gruta e do lago do JPM) 

 

 

Fig. 114 - Invicta Film [prod.], (1914) O debute de um patinador [vídeo]. Cinemateca Digital, 2017. 

00.20.15.02’ (Pormenor da gruta e do lago do JPM) 
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Fig. 115 - Invicta Film [prod.], (1914) O debute de um patinador [vídeo]. Cinemateca Digital, 2017. 

00.21.03.03’ (Pormenor do jardim do JPM) 

 

 

Fig. 116 - Invicta Film [prod.], (1914) O debute de um patinador [vídeo]. Cinemateca Digital, 2017. 

00.23.15.13’ (Pormenor do salão de festas do JPM) 
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Fig. 117 - Invicta Film [prod.], (1914) O debute de um patinador [vídeo]. Cinemateca Digital, 2017. 

00.23.23.12’ (Pormenor do salão de festas do JPM) 

 

 

Fig. 118 - Invicta Film [prod.], (1914) O debute de um patinador [vídeo]. Cinemateca Digital, 2017. 

00.23.27.14’ (Pormenor do salão de festas do JPM) 
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Apêndice V – Licenças de obras, Projetos e Plantas 

topográficas 
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Obra 1 - Licença de Obra Nº 742/1907 

Requerente: Luiz Faria Guimarães 

Data do requerimento: 18/09/1907 

Pedido registado: 23/09/1907 

Licenciamento: 1/10/1907 

Obra: Construção de uma vedação provisória em madeira num terreno sito à Rua de 

Passos Manuel, junto ao Nº 165, em harmonia com o projeto que se submete. (fólio 38 a 

43) 

Autor da obra: António Ferreira da Silva (mestre de obras) 

Termo de responsabilidade: 

[fl. 39] «Declara o abaixo assignado, mestre de obras, devidamente habilitado segundo o 

artigo 4º e alínea (a) do decreto de 6 de junho de 1905; segundo o artigo 6º da dita lei que 

assume a responsabilidade da construção d’uma vedação provisoria interior, em madeira; 

que o Ex.mo Snrº Luiz Faria Guimarães prettende construir no terreno sito á Rua de Passos 

Manuel junto ao prédio Nº 165, d’esta cidade conforme o requerimento datado de 18 de 

setembro de 1907». 

 Porto, 19 de setembro de 1907 

 António Ferreira da Silva 

Memória descritiva:  

[fl. 39v] [...] «O projecto junto refere-se a uma vedação provisória que o Ex.mo Snrº Luiz 

Faria Guimarães pretende mandar construir no terreno sito á Rua de Passos Manuel Nº 

Esta vedação é feita em madeira que assenta sobre uma base de tijolo. 

Tomando por linha de partida a face interior do muro existente e descrevendo um 

arco com o raio de 10,00 m é formada a vedação provisória. 

A base d’esta vedação é formada por tijolo que tem uma altura de 1,00; sobre esta 

base apoiam as columnas em madeira com a altura de 3,90, onde forro e coberta a 

¨Uralite¨. Estas columnas formam a galeria com a largura de 3,00 m.  

A entrada para a galeria é feira por duas escadas lateraes em madeira e a descida 

para o jardim é também feita por duas escadas de madeira. 
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Ao centro d’esta vedação há um corpo principal que mede 6,00 m de frente e 7,50 

de fundo e que fica superior á cobertura das galerias 2,00 m. 

Esta parte que é também formada em madeira é destinada a uma fonte luminosa 

que será illuminada a lâmpadas electricas. 

Toda a madeira a empregar n’esta vedação é em pinho da terra sendo de 0,15 x 

0,08 para as tesouras e linhas das coberturas das galerias, de 0,22 x 0,08 para o 

travejamento das galerias e cobertura do corpo principal; de 0,30 x 0,30 os prumos que 

formam o corpo principal; de 0,20 de diâmetro as columnas. 

As cornijas, beiraes e platibandas são em soalho [fl. 40] de 0,025 a cobertura do 

corpo principal é também feita em ¨Uralite¨. Os tectos das galerias são em lona pintada. 

O pavimento das galerias e degraus de escada são em soalho de 0,03. Os balaustres da 

galeria e corrimão das escadas são também em pinho de terra. Toda esta obra é pintada a 

óleo. 

Finalmente pelo desenho junto, alçado, planta e cortes, claramente se vê o que fica 

descripto». 

Porto, 18 de setembro de 1907 

Observações: O requerimento e a memória descritiva são assinadas não só por Luiz Faria 

Guimarães como também por António de Castro. O projeto tem a assinatura de A. Souza, 

responsável pelo desenho. 

Fonte: AHPCI. Consult. em: 15/08/2016. Disp. em http:// <http://gisaweb.cm-

porto.pt/units-of-description/documents/74934/?q=742%2F1907> 
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Fig. 119 – Planta, alçado e cortes da vedação presente na licença Nº 742/1907 (fl. 41) 

 

 

 

Fig. 120 – Planta da vedação em madeira  
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Fig. 121 – Alçado da vedação em madeira com a fonte luminosa 
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Fig. 122 – Cortes da vedação e da fonte luminosa 
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Obra 2 - Licença de Obra Nº 385/1908 

Requerente: Luiz Alberto de Faria Guimarães 

Data do requerimento: 12/05/1908 

Pedido registado: 16/05/1908 

Licenciamento: 20/05/1908 

Obra: Construção de bilheteira, contígua ao jardim (fólio 416 a 422) 

Autor da obra: António Faria Moreira Ramalhão (mestre de obras) 

Termo de responsabilidade:  

[fl. 418] «Declaro assumir a responsabilidade de observamcia do regulamento de 6 de 

Junho de 1895, relativo á segurança dos operários, na obra de construção da casa de 

bilheteira na Rua Passos Manoel, juncto ao Jardim Passos Manoel». 

 Porto, 12 de maio de 1908 

 Antonio Moreira Ramalhão 

Memória descritiva:  

[fl. 417] «Junto á entrada do Jardim Passos Manoel; na rua do mesmo nome, pelo lado do 

poente, existe uma bilheteira em más condições. 

 Pelo projecto, pretende-se construi-la em termos de satisfazer o mais 

completamente ás commodidades do publico. Para isso, se deixa um atrio de 3,5 x 6 m, 

ao fundo do qual se reserva um espaço de 1 x 6 m, para permanência dos empregados que 

vendem os bilhetes, o qual tem acesso por uma porta lateral.  

 Haverá 2 guichets. 

 As paredes são de tijolo cerâmico, assentes sobre uma sapata dupla de pedra de 

propeanho. 

 A cobertura será de chapa galvanizada, pregada em barrotes que descançam em 

terças fixadas nas paredes da frente e trazeiras. 

 O tecto será feito em plano horizontal, com fasquia e estuque. O pavimento será 

de betonilha. O tapamento do guichet será de pinho, pintado. A frente será coberta a 

cimento. 
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 Não há esgotos ou aguas para a rua, pois vão para o quintal onde se edifica». 

Observações: Neste documento, o requerente menciona que o proprietário do terreno era 

o Sr. Abílio de Sequeira Pinto de Queiróz.  

Fonte: AHPCI. Consult. em: 31/07/2016. Disp. em http:// < http://gisaweb.cm-

porto.pt/units-of-description/documents/75774/?q=385%2F1908> 

	

	

 

Fig. 123 – Planta, cortes e alçado da bilheteira presente na licença Nº 385/1908 (fl. 419) 
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Fig. 124 – Planta da bilheteira 
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Fig.  125 – Cortes da bilheteira 
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Fig. 126 – Alçado da bilheteira 
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Obra 3 - Licença de obra Nº 801/1909 

Requerente: Companhia Geral de Construções Económicas 

Data do requerimento: 22/09/1908 

Pedido registado: 1/10/1908 

Licenciamento: 30/06/1909 

Obra: Construção da cobertura no jardim onde se acha instalado o cinematógrafo da Rua 

Passos Manuel (fólio 1 a 6) 

Autor da obra: António Faria Moreira Ramalhão (mestre de obras) 

Termo de responsabilidade:  

[fl. 3] Declaro assumir a responsabilidade dos operários no regulamento de 6 de Junho de 

1895, sobre segurança de operários, na obra de construção de uma cobertura no Jardim 

do Cinematographo de Passos Manoel, cuja licença é requerida pela Companhia Geral de 

Construções Económicas. 

 Porto, 22 de Setembro de 1908 

 António Moreira Ramalhão 

Memória descritiva: 

[fl. 2] No jardim de Passos Manoel está montado um cinematographo onde se nota uma 

lacuna: a de um espaço coberto onde o público possa esperar a abertura das sessões. A 

obra projectada visa suprir essa falta. E’ feita longe da rua, por detráz da galeria 

semicircular que existe no pateo. E’ um coberto apoiado nas edificações circundantes e 

em uma coluna de betão armado, ao centro. A armação é feita de meias-asnas de pinho 

de riga, com madeiras de 0,22 x 0,08 de secção, do typo desenhado. A columna e’ 

oitavada, de secção circunscriptível em uma circunferência de 0,45 de diâmetro. 

 As aguas convergem ao centro da columna, escoando d’ali para o aqueducto já 

existente no pateo. A cobertura e’ de chapa galvanizada. [...?] do edifício do 

cinematographo com outra cobertura, montadas em 6 columnas quadradas de betão 

secção 0,20 x 0,20, e descança em barrotes de pinho de viga de 0,08 x 0,08. 

Observações: O requerimento é assinado pelo diretor da Companhia Geral de 

Construções Económicas, Manuel José Pereira [...] 
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Fonte: AHPCI. Consult. em: 15/08/2016. Disp. em http:// < http://gisaweb.cm-

porto.pt/units-of-description/documents/81533/?q=801%2F1909> 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 127 – Planta da cobertura presente na Licença Nº 801/1909 (fl. 4) 
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Obra 4 - Licença de obra Nº 211/1911 

Requerente: Empresa Artística Limitada 

Data do requerimento: 16/02/1911 

Pedido registado: 23/02/1911 

Licenciamento: 1/03/1911 

Obra: Construção de dois barracões (fólio 46 a 48) 

Autor da obra: Joaquim Affonso Ramos (mestre de obras) 

Termo de responsabilidade:  

[fl. 46v] «O abaixo assignado declara assumir a responsabilidade nos termos do decreto 

de 6 de Junho de 1895 sobre a segurança dos operários para as obras a fazer no 

requerimento retro» 

 Porto, 16 de Fevereiro de 1911 

 Joaquim Affonso Ramos 

Memória descritiva: sem dados 

Observações: No requerimento, assinado pela Empresa e por Joaquim Affonso Ramos, 

eles pedem para construir no fundo do jardim e encostados aos muros que os limitam, 

dois barracões em parede de tijolo e com cobertura de telha francesa, um com 7 m de 

comprimento por 3,50 m de altura e 3 m de profundidade, e outro de 7 m de comprimento 

por 3, 50 m de altura e 6 m de profundidade, ambos destinados para arrumos. Pedem 

também licença para a construção de duas barracas de madeira de pequenas dimensões, 

para jogos ao ar livre. 

Fonte da licença: AHPCI Consult. em: 22/05/2017. Disp. em http:// < http://gisaweb.cm-

porto.pt/units-of-description/documents/110231/?q=211%2F1911> 
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Obra 5 - Licença de obra Nº 1482/1911 

Requerente: Arnaldo Braga 

Data do requerimento: 23/05/1911 

Pedido registado: 2/06/1911  

Licenciamento: Não consta o fólio de licenciamento mas teve o aval a 7/06/1911  

Obra: Colocar uma lanterna publicitária na parte exterior do edifício. (fólio 347 a 349v) 

Autor da obra: sem dados 

Termo de responsabilidade: sem dados 

Memória descritiva: sem dados 

Observações: O requerimento, assinado pelo gerente da Empresa Artística Limitada, 

Arnaldo Braga, tem uma descrição de como deveria ser a lanterna. Deveria ser de ferro 

trabalhado e com 0,80 m de diâmetro ficando distante da parede em 1 m e a uma altura 

de 5 m, de forma a que não importunasse a vizinhança.   

Fonte: AHPCI. Consult. em: 29/08/2016. Disp. em http:// < http://gisaweb.cm-

porto.pt/units-of-description/documents/118118/?q=1482%2F1911> 
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Fig. 128 – Esquema da lanterna presente na licença Nº 1482/1911 (fl. 348) 
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Obra 6 – Projeto para o W.C. do Jardim Passos Manuel 

Requerente: sem dados 

Data do requerimento: sem dados 

Pedido registado: sem dados 

Licenciamento: sem dados 

Obra: Construção do W.C. 

Autor da obra: Snr. Fontes 

Termo de responsabilidade: sem dados 

Memória descritiva: sem dados 

Observações: Sobre este projeto não encontramos nenhuma licença no A.H.P.C.I. nem 

nenhuma informação sobre o autor da obra. 

Fonte: [s.a] – O Porto modernisa-se: o Passos Manoel in Jornal A Montanha, Ano I, Nº 

165, 9 set. 1911, p. 1 

 

 

Fig. 129 – Fachada do W.C. da autoria de Snr. Fontes 
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Obra 7 - Licença de obra Nº 1760/1911 

Requerente: Leandro Morais 

Data do requerimento: 1º - 8/09/1911; 2º - 9/10/1911 (aditamento) 

Pedido registado: 13/10/1911  

Licenciamento: 19/10/1911  

Obra: Aumentar o Salão de Inverno, com aditamento (fólio 253 a 260) 

Autor da obra: Leandro de Moraes (arquiteto); José Pereira da Silva (mestre de obras) 

Termo de responsabilidade: 

[fl. 254] «O abaixo assignado declara assumir a responsabilidade dos operários nos 

termos do Regulamento de 6 de Junho de 1895 sobre segurança dos operários pela 

execução da obra de alargamento da sala segundo a planta junta, para o Jardim de Passos 

Manoel, cituado na Rua de Passos Manoel, da freguezia de S.to Ildefonso do Bairo 

Oriental, d’esta cidade, pertencente a Empreza Artística Limitada». 

 Porto, 30 de Agosto de 1911 

 O responsável, morador na R. do Rozário Nº 72 

 José Pereira da Silva 

Memória descritiva:  

[fl. 255] «Esta construcção assenta em terreno firme sendo as fundações de perpianho de 

granito ao baixo e argamassado. 

 As paredes em geral são de perpianho de meia falha. 

 O madeiramento da cobertura e em geral o travejamento é de madeira de Riga. 

 O soalho é formado de taboas de pinho Nacional assim como roda-pé, na cosinha 

e buffet. 

 O pavimento do salão será a mosaico e levará lambri em pinho de terra. 

 Em volta do salão e columnas levará tubo para aquecimento sendo estes 

guarnecidos com gradilha em ferro fundido. 

 A cobertura será em chapa de zinco ondulada e as vedações, algerozes e tubos de 

queda são de ferro fundido e antes do solo 2,00 m. 
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 A pintura e geralmente a óleo vernizes varias cores e fingido. 

 Todas as cantarias indicadas no projecto serão em cimento fingindo granito. 

 Finalmente todas as installações serão feittas com materiais de 1ª escolha e 

condignamente à importância do edifício e conforme o regulamento de Salubridade das 

Edificações Urbanas». 

Observações: Esta obra teve o primeiro projeto reprovado por causa da armação do 

telhado e por isso o arquiteto teve que fazer um aditamento.  

Fonte: AHPCI. Consult. em: 29/08/2016. Disp. em http:// < http://gisaweb.cm-

porto.pt/units-of-description/documents/77789/?q=1760%2F1911> 

 

 

 

Fig. 130 – Planta e cortes do projeto para o Salão de Inverno presente na licença Nº 1760/1911 

(fl. 257) 
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Fig. 131 – Planta do Salão de Inverno e 1ª versão do telhado 

 

 

 

Fig. 132 –  Corte por C-D do Salão de Inverno 
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Fig. 133 – Fachada posterior do Salão de Inverno 

 

 

 

Fig. 134 – Corte por A-B do Salão de Inverno 
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Fig. 135 – Aditamento do projeto do Salão de Inverno (fl. 258) 
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Obra 8 - Licença de obra Nº 330/1912 

Requerente: Empreza Artística Cynematographica Passos Manuel 

Data do requerimento: 24/01/1912 

Pedido registado: 26/01/1912  

Licenciamento: 12/03/1912  

Obra: Construir um anexo, junto ao Jardim de Inverno, para ringue de patinagem (fólio 

130 a 136) 

Autor da obra: Manuel Fernandes Moreno (mestre de obras); Joaquim Affonso Ramos 

(mestre de obras) 

Termo de responsabilidade: 

[fl. 131] «Eu abaixo assinado declaro assumir a responsabilidade na construção de um 

salão de patinagem, no Jardim passos Manuel, conforme o regulamento de 5 de Junho de 

1895». 

 Porto, 27 de Janeiro de 1911 

 Manoel Fernandes Moreno, morador na Rua Nova da Paz, 73 

[fl. 132] «O abaixo assignado declara assumir a responsabilidade, nos termos do 

regulamento de 6 de Junho de 1895 sobre a segurança dos operários, pela concluzão da 

obra já começada no fim do anno de 1911, no Jardim de Passos Manoel no Salão da 

patinagem pertençente esta ôbra á Empresa Artística Limitada na Rua de Passos Manoel 

Freg.a de S.to Ildefonso. 

 Sendo esta obra a fazer o seguinte: concluir a covertura da Armação de Ferro e 

coverta com chapa ondulada e finalmente executar o projecto respectivo pertencente a 

esta obra. 

 Maiz declaro que esta obra continua a sua execução logo que seja obtida a licença 

deste termo, pela Ex.ma Camara». 

 Porto, 5 de Junho de 1912 doze [sic]  

 Joaquim Affonso Ramos 
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Memória descritiva: 

[fl. 133] «Esta construção assenta em terreno firme sendo as fundações a perpianho ao 

baixo e argamassado. 

 As paredes em geral são de perpianho a meia falha. 

 O madeiramento da cobertura e em geral o travejamento será de Riga. O soalho é 

formado a taboas de pinho Nacional, assim como tapamentos, degraus, etc.  

 A cobertura será de zinco. Levará lanternim, em ferro, e cobertura d’este em vidro. 

 Todos os rebocos interiores serão de argamassa, saibro e cal e estucados a gesso. 

A pintura é geralmente a óleo, vernizes varias cores e fingidos. As vedações, algerozes e 

tubos de queda serão em chapa de ferro zincado. Levará galeria em volta do salão o qual 

será em ferro, com revestimento a madeira». 

Observações: O requerimento é assinado por António de Souza. O ringue de patinagem, 

tal como se pode ver na planta, ficou depois conhecido como Salão de Festas.  

Fonte: AHPCI. Consult. em: 29/08/2016. Disponível em http:// <http://gisaweb.cm-

porto.pt/units-of-description/documents/78546/?q=330%2F1912> 

 

 

Fig. 136 – Plantas e cortes do projeto para o ringue de patinagem presente na licença Nº 

330/1912 (fl. 134) 
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Fig. 137 – Plantas do ringue de patinagem 
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Fig. 138 – Cortes do ringue de patinagem  

 

 

 

 

 

 

 

 



	 135	

 

 

 

 

 

 

Fig. 139 – Planta que mostra onde se enquadra o ringue de patinagem (ao lado do Salão de Inverno) 
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Obra 9 - Licença de obra Nº 750/1912 

Requerente: Empresa Artística Limitada 

Data do requerimento: 17/05/1912 

Pedido registado: 31/05/1912  

Licenciamento: 4/05/1912 

Obra: Construir um edifício para uma central elétrica (fólio 231 a 238) 

Autor da obra: Joaquim Afonso Ramos (mestre de obras) 

Termo de responsabilidade:  

[fl. 232] «O abaixo assinado declara assumir a responsabilidade, nos termos do 

regulamento de 6 de Junho de 1895 sobre a segurançan dos operários, pela execução da 

obra a fazer na Rua de Passos Manoel d’esta cidade, Freg.ª de S.to Ildefonso, Bairro 

Oriental pertencente esta obra a Ex.ma Empreza Artística Limitada. 

 Sendo a obra a fazer em armonia e conforme o projecto, e Memória discretiva 

junto. Mais declaro que o começo desta obra terá lugar logo que a Ex.ma Camara ordenar». 

 Porto, 29 de maio de 1912 

 Joaquim Affonso Ramos 

Memória descritiva:  

[fl. 233] «O projecto junto refere-se á construcção de um edifício destinado á central 

electrica que a Empreza Artística, Limitada, pretende construir no jardim que possue na 

rua de Passos Manuel, freguezia de Santo Ildefonso, Bairro Oriental. 

 O edifício comprehenderá dois corpos de uma salla cada um, sendo uma destinada 

a salla de machinas, com as dimensões interiores de 10,0 x 6,50, e outra salla de caldeiras, 

com as dimensões de 10,10 x 4,00. 

 Os alicerces assentarão em terreno firme, e serão construídos de alvenaria com 

argamassa de cal hydraulica e areia.  

 Todas as paredes serão de tijolo commum, da secção de o0,25 x 0,12 x 0,06, e 

serão assentes com argamassa de 1 de cal hydraulica e 2 de areia. As paredes serão 

rebocadas a argamassa de cimento na qual serão executados os trabalhos de molduras e 

fingimentos rústicos. 
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 A armação de cobertura será de petch-pine, com as secções indicadas no projecto. 

 Os tectos das duas sallas serão em réguas de petch-pine da largura de 0,07 e 

espaçadas entre si 0,01 e pregadas directamente á armação. A cobertura será de telha 

nacional, typo de Marselha, com cumes de egual typo. 

 Os pavimentos ao nível do terreno serão de betonilha assente em cascalho e o da 

salla das machinas ao nível das mesmas será de béton, assente em vigas de 0,15 de altura. 

[fl. 234] Na salla das machinas, interiormente, levará azulejo branco, da secção de 0,20 x 

0,20, até á altura de 1,20 acima da faixa. 

 Todos os caixilhos e portas serão de ferro. 

 Os azulejos sob beiraese os que guarnecem os peitoris serão nacionais, de 0,20 x 

0,20.  

 Toda a pintura será em lizo, sendo em paredes a tinta d’agua e em madeira e ferro 

a óleo». 

Porto, 17 de Maio de 1912 e doze [sic] 

Observações: O requerimento é assinado pelo gerente da empresa, Arnaldo Braga 

Fonte: AHPCI. Consult. em: 29/08/2016. Disponível em http:// < http://gisaweb.cm-

porto.pt/units-of-description/documents/79037/?q=750%2F1912> 
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Fig. 140 – Planta e cortes do projeto para a central elétrica presente na licença Nº 750/1912 (fl. 

235) 
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Fig. 141 – Planta da central elétrica 

 

 

Fig. 142 – Cortes da central elétrica 
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Fig. 143 – Alçados da central elétrica presente na licença Nº 750/1912 (fl. 236) 
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Fig. 144 – Alçado da fachada principal da central elétrica 

 

 

Fig. 145 – Alçados das fachadas laterais da central elétrica 
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Obra 10 – Licença de obra Nº 94/1913 

Requerente: Empresa Artística Cinematográfica Passos Manuel 

Data do requerimento: 27/01/1913 

Pedido registado: 30/01/1913  

Licenciamento: 8/02/1913 

Obra: Construir um anexo junto à obra para qual tem licença Nº 330/1912 (fólio 439 a 

442) 

Autor da obra: sem dados (provavelmente os mesmos da obra com a licença Nº 330/1912) 

Termo de responsabilidade: sem dados 

Memória descritiva: sem dados 

Observações: O requerimento é assinado por Francisco Soares. No fólio 441, diz que este 

requerimento é apenas para legalizar uma obra que já tinha sido executada anteriormente, 

para a construção de um anexo junto ao ringue de patinagem/salão de festas, como se 

pode ver no projeto. 

Fonte: AHPCI. Consult. em: 11/10/2016. Disp em http:// <http://gisaweb.cm-

porto.pt/units-of-description/documents/80083/?q=94%2F1913> 
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Fig. 146 – Planta e cortes do anexo que fica ao lado do ringue de patinagem/salão de festas, 

presente na licença Nº 94/1913 (fl. 440) 
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Obra 11 - Licença de obra Nº 440/1913 

Requerente: Empresa Artística Lda 

Data do requerimento: 21/04/1913 

Pedido registado: 24/04/1913  

Licenciamento: 28/04/1913 

Obra: Instalar três arcos de ferro, com iluminação, sobre o gradeado que separa o 

estabelecimento da via pública e mudar lanterna existente 

Autor da obra: sem dados  

Termo de responsabilidade: sem dados 

Memória descritiva:  

[fl. 174] «Pretende a Empresa Artística L.da proprietária do estabelecimento de diversões 

denominado ¨Jardim Passos Manoel¨, sito na rua Passos Manoel, d’esta cidade, instalar 

sobre o gradeado que separa o seu estabelecimento, da via pública, trez arcos de ferro 

com arabescos, segundo mostra o desenho junto, sendo esses arabescos iluminados a 

pequenas lâmpadas electricas, bem como o dístico ¨Jardim Passos Manoel¨ que se lê no 

arco do centro. 

 Pendente d’este arco há um foco electrico convindo notar que nenhum dos trez 

arcos tem saliência sobre a via publica. 

 Sobre os pilares de pedra os arcos lateraes do arco central há duas lanternas 

luminosas, com o dístico ¨Jardim Passos Manoel – Porto¨, esses salientes sobre a via 

pública mas com as dimensões da Lei, conforme o perfil indicado á margem do desenho. 

 Pretende ainda a mesma empresa mudar uma lanterna que, com a respectiva 

licença da Ex.ma Camara tem actualmente montada ao centro do quadrado, para sobre a 

porta da bilheteira do seu estabelecimento sita na referida rua de Passos Manoel e junto 

do aludido quadrado. 

 Para elucidação da Ex.ma Comissão Administrativa do Municipio do Porto vão 

juntos dois desenhos eguaes, sendo um d’eles devidamente selado com a estampilha de 

cem reis, nos termos da Lei». 

 Porto, 21 de Abril de 1913 
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 Empreza Artística L.da , O Gerente 

 Arnaldo Braga 

Observações: A memória descritiva está descrita no próprio requerimento que é assinado 

pelo gerente da Empresa Artística Lda, Arnaldo Braga. 

Fonte: AHPCI. Consult. em: 15/08/2016. Disponível em http:// <http://gisaweb.cm-

porto.pt/units-of-description/documents/80469/?q=440%2F1913> 

 

 

 

 

Fig. 147 – Projeto para as grades de ferro e da alteração da luminária existente, licença Nº 

440/1913 (fl. 175) 
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Fig. 148 – Pormenor da nova luminária 
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Obra 12 - Licença de obra Nº 1200/1913 

Requerente: Empresa Artística Limitada 

Data do requerimento: 3/11/1913 

Pedido registado: 7/11/1913  

Licenciamento: 12/11/1913 

Obra: Construção de um terraço (fólio 430 a 435) 

Autor da obra: Joaquim Afonso Ramos (mestre de obras) 

Termo de responsabilidade: 

[fl. 431] O abaixo assinado declara assumir a responsabilidade nos termos do regulamento 

de 6 de Junho de 1895 sobre a segurança dos operários, para a obra a fazer na Rua e 

Jardim de Passos Manoel, pertencente a Empreza Artística Limitada. 

 Sendo a obra a fazer a que vai indicada junto a este projecto. 

 Mais declaro que a obra terá comêço logo que a Ex.ma Camara authoriza além da 

urgência da Empreza.  

 Porto, 16 de Outubro de 1913 

 Joaquim Affonso Ramos 

Memória descritiva:  

[fl. 432] Esta pequena obra limita-se apenas à demolição da cobertura e substituição 

d’esta por um terraço em cimento armado. Levará 3 vigas com a secção de 0,30 m sendo 

na frente e nas trazeiras 2 empenas por columnas de ferro fundido. Estas columnas serão 

assentes em bons alicerces de perpianho ao baixo assentes sobre cimento. As outras vigas 

serão metidas na parede que tem a espessura de 0,50. Levará à distancia de 0,30 vigas de 

ferro de 0,10 sendo tecidas com arame galvanizado para assim receber o cimento. Será 

construída uma escada em ferro fundido com corrimão. Levará um alpendre para abrigo 

da caixa de escada sendo este abrigo feito em madeira de riga coberta a zinco e 

envidraçado sendo convenientemente pintada a tinta d’oleo. Levará tubos de queda para 

escoamento das aguas. 

Observações: O requerimento é assinado por António de Souza. 
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Fonte: AHPCI. Consult. em: 11/10/2016. Disponível em http:// < http://gisaweb.cm-

porto.pt/units-of-description/documents/81318/?q=1200%2F1913> 

 

 

Fig. 149 – Planta, alçado e corte do terraço presente na licença Nº 1200/1913 (fl.  433) 

 

 

Fig. 150 – Planta do rés-do-chão do terraço 
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Fig. 151 – Planta do 1º piso do terraço 
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Fig. 152 – Alçado do terraço 
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Fig. 153 – Corte A-B referente ao terraço 
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Obra 13 - Licença de obra Nº 710/1914 

Requerente: Empresa Artística Limitada 

Data do requerimento: 10/07/1914 

Pedido registado: 17/07/1914  

Licenciamento: 23/07/1914 

Obra: Altear a chaminé (fólio 49 a 51) 

Autor da obra: Francisco dos Santos Silva (mestre de obras) 

Termo de responsabilidade: 

[fl. 49v] «O abaixo assignado, mestre d’obras, declara assumir a responsabilidade, nos 

termos do regulamento de 6 de Junho de 1895 sobre segurança dos operários, pela 

execução da obra retro mencionada». 

 Porto, 10 de Julho de 1914 

 Francisco dos Santos Silva 

Memória descritiva: sem dados 

Observações: No requerimento, assinado por António Costa, o requerente explica que a 

chaminé tinha inicialmente 20 metros de altura, com base de 2,30 m de diâmetro e no 

cimo 1,30 m, e com as obras pretendem aumentá-la para mais 8,00 metros.  

Fonte: AHPCI, Consult. em: 22/05/2017. Disp. em http:// <http://gisaweb.cm-

porto.pt/units-of-description/documents/82289/?q=710%2F1914> 
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Obra 14 - Licença de obra Nº 567/1917 

Requerente: Empresa Artística Limitada 

Data do requerimento: 17/07/1917 

Pedido registado: 10/08/1917  

Licenciamento: 14/08/1917 

Obra: Obras de reparação no salão cinematográfico (aumento), alteração de fachada e do 

portal (fólio 302 a 308) 

Autor da obra: sem dados 

Termo de responsabilidade: sem dados 

Memória descritiva:  

[fl. 303] «Como se vê no projecto junto indicado a carmim é augmentado o actual salão, 

o augmento de galeria e fachada provisória. Este augmento é feito em madeira de pinho 

da terra. Ahonde assentarem as columnas são feitos os alicerces de perpianho ao baixo 

argamassado. 

 A cobertura é feira em zinco e os algerozes e tubos de queda em chapa de ferro 

zincado. O tecto da sala é em lona decorada. A pintura é em differentes tons com veniz. 

As portas que dão acesso para o Hall são em 2 folhas e as que communicam com o exterior 

são em portadas com vidro. Na frente do prédio pretende-se mandar abrir um portão 

conforme indica o projecto. Finalmente todas as installações são feitas com material de 

1ª qualidade e conforme o regulamento de Salubridade dos Edifícios Urbanos». 

Observações: O requerimento é assinado pelo gerente da Empresa Artística Limitada, 

Arnaldo Braga 

Fonte: AHPCI. Consult. em: 11/10/2016. Disp. em http:// < http://gisaweb.cm-

porto.pt/units-of-description/documents/85640/?q=567%2F1917> 
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Fig. 154 – Planta e alçado para a fachada presente na licença Nº 567/1917 (fl. 304) 

 

 

Fig. 155 – Alçado da fachada 
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Fig. 156 – Planta do rés-do-chão 

 

 

Fig. 157 – Planta e cortes do projeto presente na licença Nº 567/1917 (fl. 305) 
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Fig. 158 – Cortes A-B, C-D e F-G da fachada 
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Fig. 159 – Planta da galeria 
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Obra 15 - Licença de obra Nº 773/1917 

Requerente: Empresa Artística Limitada 

Data do requerimento: 1/10/1917 

Pedido registado: 3/11/1917  

Licenciamento: 10/11/1917 

Obra: Alteração de fachada em harmonia com as alterações executadas na licença anterior 

(fólio 321 a 327) 

Autor da obra: sem dados 

Termo de responsabilidade: sem dados 

Memória descritiva: sem dados 

Observações: No requerimento, o gerente da Empresa Artística Limitada, Arnaldo Braga, 

pede licença para modificar a fachada do Jardim Passos Manuel de acordo com o projeto 

anteriormente licenciado. 

Fonte: AHPCI. Consult. em: 11/10/2016. Disp. em http:// <http://gisaweb.cm-

porto.pt/units-of-description/documents/85849/?q=773%2F1917> 
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Fig. 160 – Alçado do projeto para fachada presente na licença Nº 773/1917 (fl. 322) 

 

 

Fig. 161 – Planta do 1º andar  
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Fig. 162 – Planta do rés-do-chão 
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Obra 16 – Licença de obra Nº 1577/1922  

Requerente: Empresa Artística Limda 

Data do requerimento: 19/10/1922 

Pedido registado: 4/11/1922  

Licenciamento: 14/11/1922 

Obra: Ampliação de uma antiga dependência destinada a sala de máquinas (fólio 305 a 

311) 

Autor da obra: sem dados 

Termo de responsabilidade: sem dados 

Memória descritiva:  

[fl. 306] «O projecto junto, refere-se á ampliação d’uma antiga dependência destinada a 

sala de máquinas que a Empreza Artística Lim.da possue nas suas installações do Jardim 

Passos Manoel, sita na Rua Passos Manoel, freguezia de S.to Ildefonso, cuja ampliação 

será destinada a novas máquinas. 

 A ampliação consiste na elevação do pé direito da sala, que passará de 2,85 m para 

4,50 m, conforme se vê indicado no projecto a traço interrompido; para ela serão elevadas 

os pilares e paredes a tijolo da secção de 0,22 x 0,11 assentes em argamassa de cal 

hydraulica e areia, e construídas novas janelas com pilastras, egualmente de tijolo. 

 Exteriormente as fachadas serão revestidas a argamassa de cimento imitando 

granito. 

 A armação, toda construída de novo em pinho nacional com peças de secção 

indicadas no projecto, terá três amplas claraboias cobertas a chapa de vidro. 

 A cobertura da armação será de telha nacional typo Marshelha. 

 Interiormente será estucada ao nível das linhas da armação, com argamassa de cal 

e saibro.  

 Toda a caixilharia exterior será em castanho, assim como as consoles sob beiral. 

 O pavimento será de betonilha de cimento assente em casquilho». 
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Observações: O requerimento é assinado pelo gerente da Empresa Artística Limitada, A. 

Nunes de Mattos 

 O projeto e a memória descritiva não tem assinatura nem de um mestre de obras 

nem de um arquiteto. 

Fonte: AHPCI. Consult. em:  22/05/2017. Disp. em http://: http://gisaweb.cm-

porto.pt/units-of-description/documents/91947/?q=1577%2F1922> 

 

 

 

 

Fig. 163 – Planta, alçados e cortes do projeto para sala de máquinas presente na licença Nº 

1577/1922 (fl. 307) 
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Fig. 164 – Planta topográfica do Jardim Passos Manuel  
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Fig. 165 – Planta do projeto para a casa de máquinas  

 

 

 

 

 

 

 



	 165	

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 166 – Alçado principal do projeto para a casa de máquinas 
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Fig. 167 – Alçado lateral da casa das máquinas 
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Fig. 168 – Cortes A-B e C-D da casa das máquinas 
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Obra 17 - Licença de obra Nº 299/1923  

Requerente: Empresa Artística Limda 

Data do requerimento: 14/02/1923 

Pedido registado: 6/03/1923  

Licenciamento:  

Obra: Construção de um pavilhão destinado a escola de tiro (fólio 509 a 513) 

Autor da obra: sem dados 

Termo de responsabilidade: sem dados 

Memória descritiva:  

[fl. 510] «O projecto junto, refere-se a construcção d’um pequeno pavilhão, destinado a 

escola de tiro ao alvo, nos jardins da Empreza Artística Lim.da. (Jardim Passos Manoel) 

sito na Rua Passos Manoel, freguezia de Sto Ildefonso, em substituição d’outro ali 

existente, que será demolido,para dar logar á nova construcção. 

 A construcção será feita em harmonia com o projecto junto, e terá, os alicerces 

construídos de alvenaria com argamassa de cal e saibro, e as paredes em perpeanho de 

0,25 de espessura, argamassada igualmente a cal e saibro; o alçado da frente, será 

construído de cantaria tôsca e tijolo, revestida exteriormente a argamassa de cimento e 

areia. 

 A armação de cobertura, será de pinho nacional com as peças das secções 

indicadas no projecto; os beiraes serão forrados a regoas de pinho arrincoadas, e sob estes 

levará consoles em castanho. 

 A vedação dos vãos de janelas e porta de entrada será feita por empanadas móveis 

construídas em pinho, e almofadadas a regoas em espinha. 

 As paredes lateraes e do fundo serão rebocadas a cal e saibro; a cobertura será de 

telha nacional typo Marselha com cumes do mesmo typo, e o tecto estucadao a argamassa 

de cal e areia. 

 Interiormente levará ao fundo três tapamentos singelos revestidos a chapa para 

afixação dos alvos.  

 O pavimento, será construído a betonilha de cimento assente sobre pedra britada». 
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Observações: O requerimento é assinado pelo gerente da Empresa Artística Limitada, A. 

Nunes de Matos. 

Fonte: AHPCI. Consult. em: 4/09/2016. Disp. em http:// <http://gisaweb.cm-

porto.pt/units-of-description/documents/92544/?q=299%2F1923> 

 

 

 

 

Fig. 169 – Planta topográfica do Jardim Passos Manuel, planta, alçado e cortes do projeto para o 

pavilhão da escola de tiro presente na licença Nº 299/1923 (fl. 511) 
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Fig. 170 – Planta topográfica do Jardim Passos Manuel 
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Fig. 171 – Planta do pavilhão da escola de tiro 
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Fig. 172 – Alçado do pavilhão de tiro 
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Fig. 173 – Cortes A-B e C-D do pavilhão de tiro 
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Obra 18 – Licença de obra Nº 85/1928 

Requerente: Empresa do Club Português (morador na rua Formosa Nº 157-155) 

Data do requerimento: 20/09/1927 

Pedido registado: 23/01/1928 

Licenciamento: 7/02/1928 

Obra: Ampliar prédio (restaurante) e construir armazém 

Autor da obra: João Queirós (arquiteto) 

Termo de responsabilidade: 

[fl. 565v] «João Queiroz, arquitecto, morador na Rua de Sta. Catarina 130 declaro assumir 

a responsabilidade da obra que a Empresa do Club Português pretende executar e garantir 

a segurança dos operários em conformidade com as disposições legais respectivas 

(decreto de 6 junho 1895 e portaria de 28 julho 1897).  

 E bem assim da obra sanitária para no mesmo Club nos termos do Regulamento 

do Município do Porto aprovado em sessão de 17 de Abril de 1919». 

 Porto 20 setembro 1927 

 João Queiroz (arq.) 

Memória descritiva: 

[fl. 566] «Pretende a Empresa do Club Português alargar a sua sala de Baile e Restaurante, 

tendo para isso de demolir a parede existente que divide as duas actuais salas de dança e 

restaurante, sustentando a parede restante por meio de vigas de ferro apoiadas em duas 

colunas também de ferro; nas portas lateraes das paredes as vigas ficam encostadas. 

Cálculos das vigas lateraes; do centro; colunas; outras vigas; tubagem de grés. 

[fl. 572] Aditamento do requerimento com o nº de registo 998 – A Empresa do Jardim de 

Passos Manuel desejando que lhe seja concedida a licença para a execução da obra 

projectada e requerida, vem apresentar novo aditamento a fim de lhe ser passada a 

respectiva licença». 

 Porto,  16 dezembro de 1927 

 Pelo requerente, João Queiroz (arq.) 

Memória descritiva do aditamento: 
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[fl. 573]: «Devido à Exma Junta de Sanidade não achar conveniente que o [...] não tenha 

iluminação e ventilação própria, será aberto um grande janelão com 2,10 m de largura 

por 2 m de altura, fazendo esta a iluminação e ventilação da restante sala de baile, 

conjunctamente com uma ventoinha absorvente para o exterior. 

 O armazém a construir terá a porta existente e uma ampla janela para ventilação 

do mesmo, sendo este destinado á recolha dos géneros alimentícios da cozinha». 

 Porto 16 de Dezembro de 1927 

 João Queirós (arq.) 

Observações: - 

Fonte: AHPCI 

 

 

Fig. 174 – Projeto para o restaurante do Club Português, plantas do 1º, 2º e 3º andar bem como 

do rés-do-chão (fl. 570) 
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Fig. 175 – Alçados e Cortes do restaurante do Club Português (fl. 571) 

 

 

Fig. 176 – Alçado e cortes do aditamento do projeto para o restaurante do Club Português (fl. 

574) 
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Obra 19 - Licença de obra Nº 394/1928 

Requerente: Empresa do Jardim de Passos Manuel 

Data do requerimento: 25/10/1927 

Pedido registado: 14/05/1928  

Licenciamento: 14/05/1928 

Obra: Transformação do hall da casa de espetáculos (fólio 566 a 573) 

Autor da obra: João Queiroz (arquiteto) 

Termo de responsabilidade: 

[fl. 567] «Eu abaixo assinado declaro que assumo a responsabilidade pela execução e 

segurança dos operários nas obras que está a ser executada na empreza do Jardim Passos 

Manoel sendo aumentar o pé direito maes 1 metro segundo o decreto de 6 de Junho de 

1895». 

 Porto, 7 de Novembro de 1927 

 João Queiróz (arq.) 

Memória descritiva:  

[fl. 568] «Da obra que a Empreza do Jardim de Passos Manoel pretende executar no Hall 

da sua casa de espectáculos á R. de Passos Manoel. 

 A obra a executar compreende a demolição de parte das galerias e sacadas 

existentes, como mostram os desenhos a tinta amarela. Aumentar o pé direito do hall 

aproveitando a armação existente o que o torna mais elegante e higiénico, sendo levantado 

mais um metro e quarenta, sendo feita a ventilação por meio de um lanternim com cinco 

metros de diâmetro e levantado a nível do tecto cerca de vinte centímetros afim do ar 

viciado poder sair livremente para o exterior. A cobertura será toda substituída por 

Ruberoid, sendo as paredes do hall todas pintadas assim como a frontaria». 

Porto, 25 de Outubro de 1927 

Observações: O requerimento é assinado pelo arquiteto João Queiroz.  

Fonte: AHPCI 

 



	 178	

 

 

 

Fig.  177 – Planta e corte do hall presente na licença Nº 394/1928 (fl. 569) 

 

 

Fig. 178 – Corte A-B do hall  
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Obra 20 - Licença de obra Nº 395/1928 

Requerente: Empresa Artística Lda 

Data do requerimento: 24/09/1927 

Pedido registado: 21/10/1927  

Licenciamento: 14/05/1928 

Obra: Reparação no telhado e pinturas (fólio 574 a 577) 

Autor da obra: João Queiroz (arquiteto) 

Termo de responsabilidade: 

[fl. 574v] «O abaixo assinado, mestre d’obras, declara assumir a responsabilidade pela 

segurança dos operários na execução da obra retro mencionada, de harmonia com o 

Regulamento de 6 de Junho de 1895». 

 Porto, 26 de Setembro de 1927 

 João Queiróz 

Memória descritiva: sem dados 

Observações: -  

Fonte: AHPCI. Consult. em: 22/05/2017. Disp. em http:// <http://gisaweb.cm-

porto.pt/units-of-description/documents/100991/?q=395%2F1928> 
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Obra 21 - Licença de obra Nº 498/1930 

Requerente: Sociedade Nacional de Recreios Limitada 

Data do requerimento: 21/10/1930 

Pedido registado: 28/10/1930  

Licenciamento: 30/10/1930 

Obra: Reparações, pinturas e limpezas interiores (fólio 621 a 625v) 

Autor da obra: José Martins dos Santos (mestre de obras) 

Termo de responsabilidade:  

[fl. 622] «O abaixo assinado declara assumir a responsabilidade pela segurança dos 

operários e execução da obra que a Sociedade Nacional de Recreios, pretende levar a 

efeito no Salão Jardim Passos Manoel em harmonia com as leis em vigôr». 

 Porto, 22 de Outubro de 1930 

 José Martins dos Santos 

Memória descritiva: sem dados 

Observações: No requerimento, percebemos que a Sociedade Nacional de Recreios 

Limitada seria gerente do espaço há relativamente pouco tempo. 

Fonte: AHPCI. Consult. em: 22/05/2017. Disp. em http:// <http://gisaweb.cm-

porto.pt/units-of-description/documents/104282/?q=498%2F1930>	
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Obra 22 - Licença de obra Nº 698/1930 

Requerente: Sociedade Nacional de Recreios Ltd. 

Data do requerimento: 24/10/1930 

Pedido registado: 5/11/1930  

Licenciamento: 31/12/1930 

Obra: Construção de uma nova cabine para o novo sistema de projeção (fólio 555 a 562v) 

Autor da obra: Aucíndio Ferreira dos Santos (arquiteto) e José Emílio da Silva Moreira 

Termo de responsabilidade:  

[fl. 556] O abaixo assinado, arquitecto diplomado, declara para os efeitos da Lei de 6 de 

Junho de 1895, assumir a responsabilidade da construção da obra de uma cabine, que a 

Sociedade Nacional de Recreios L.da, pretende levar a efeito no Salon Jardim de Passos 

Manoel. 

 Porto, 24 de Outubro de 1930 

 Aucíndio Ferreira dos Santos (arq.to) 

Memória descritiva:  

[fl. 557] «Projecto de uma cabine que a Sociedade Nacional de Recreios Limitada 

pretende construir no Salão Jardim de Passos Manuel: 

 A cabine é formada por 4 paredes, teto e pizo em chapa de metal destendido ̈ Selft¨ 

pousando num sistema de vigas em ferro de 180 m/m e 150 m/m revestidas também em 

metal destendido e envolvidas em cimento e areia ao traço de 1:2. 

 A cabine fica com uma passagem inferior com 2, 00 m de altura. 

 Dà acesso à cabine uma escada em ferro que pousa na parte inferior numa 

passerelle também em ferro. 

 Serão em ferro a porta da entrada e vigias de projecção.  

 Terà a cabine no teto uma chaminé com 0,50 de 0». 

Porto, 24 de Outubro de 1930 
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Observações: O requerimento é assinado pelo gerente da Sociedade Nacional de Recreios 

Lda, João José da Silva.  

Fonte: AHPCI 

 

 

Fig. 179 – Planta topográfica presente na licença Nº 698/1930 (fl. 558) 
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Fig. 180 – Planta da cabine presente na licença Nº 698/1930 (fl. 559) 
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Obra 23 - Projeto para duas bilheteiras 

Requerente: Sociedade Nacional de Recreios Lda  

Data: sem data (provavelmente início da década de 30) 

Autor da obra: sem dados 

Obra: Projeto para duas bilheteiras a colocar à entrada do edifício Jardim Passos Manuel 

(fólio único) 

Memória descritiva: sem dados 

Observações: Esta planta foi encontrada entre as plantas, alçados e cortes da autoria de 

Cassiano Branco e Jan Wils, referentes ao Coliseu do Porto, presentes na FAUP (com o 

código FAUP/CDUA/CBr/001-19) 

Fonte: FAUP 
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Fig. 181 – Planta e Alçado das Bilheteiras 
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Obra 24 - Processo Nº 862 

Requerente: Empresa Artística Ldª. 

Data do pedido: 2/08/1935 

Pedido registado: 30/08/1935 

Obra: Instalação de uma cabine de projeção cinematográfica ao ar livre (fl. 1 a 5, não 

numerado) 

Autor da obra: sem dados 

Memória descritiva:  

[fl. 3] «A Empreza Artística Limitada pretende montar uma cabine de projecções 

cinematográficas ao ar livre no Jardim Passos Manuel, sito na rua de Passos Manuel, desta 

Cidade, alimentada pela instalão electrica com gerador próprio, que ali possue, e pela 

energia da rede a 110 volts da Câmara Municipal do Porto. 

Cabine de Projecções – A cabine será construída de madeira, forrada interiormente com 

chapa de fibro-cimento. Ficará á altura de 2 metros do solo, suportada por prumos de 

madeira com corrimão. A porta, de duas folhas, dobrando a meio, será provida de fecho 

manobrável interior e exteriormente. No tecto haverá uma abertura com chaminé para 

ventilação guarnecida com uma rede metálica. Os postigos para a passagem dos raios 

luminosos e vigilância terão portas metálicas que poderão ser fechadas dentro ou fóra da 

cabine. 

Instalação Electrica – A instalação electrica será constituída por dois circuitos: Um, a dois 

fios, para corrente contínua a 110 volts, alimentado pela gerador próprio ali existente; e 

outro, a 4 fios, de 6 m/m2 de secção, para corrente alternativa a 110 volts da rede da 

Câmara Municipal do Pôrto.  

 A ligação da corrente contínua será feita num quadro já existente numa 

dependência sob o salão de bilhares, por meio dos cabos com 16 m/m2 de secção. A 

corrente alternativa será tirada do quadro geral existente na casa das máquinas. Ambos 

os circuitos passarão num interruptor de segurança montado na face exterior da parede da 

cabine, junto da porta, destinado a ser manobrado no caso de sinistro. Não deve ser 

necessário inversor porque a iluminação existente, além da que é manobrada da cabine, é 

suficiente para a retirada fácil dos espectadores.  
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 A corrente alternativa alimentará o motor da máquina de projecções e 

amplificador, bem como três lâmpadas de iluminação da cabine. A corrente contínua 

alimentará o arco voltaico, que necessita duma corrente de cerca de 15 ampères, e dois 

circuitos com 5 lâmpadas de 100 w. Ambas as correntes serão manobradas num quadro 

comum provido dos respectivos interruptores e corte corta-circuitos fusíveis calibrados 

para a corrente que neles deve passar. O calibre dos fusíveis e a secção dos condutores 

encontram-se mencionados na planta. A parte móvel dos condutores de alimentação do 

arco será protegida com bainha isoladora. O enrolamento das fitas será feito num pequeno 

compartimento existente sob as escadas de acesso ao salão dos bilhares, cujas paredes e 

tecto são de pedra, com excepção da parede em que se encontra a porta, que é de madeira, 

pelo que essa parede e porta serão forradas interiormente com chapa de fibro-cimento. A 

porta terá uma mola para se conservar sempre fechada. Na execução de toda a instalação 

eléctrica serão observadas as disposições regulamentares e regras técnicas aplicáveis a 

instalações desta natureza. O espaço destinado aos espectadores encontra-se representado 

na planta e tem uma área de cerca de 320 metros quadrados». 

Pôrto, 24 de Julho de 1935 

Observações: Requerimento enviado à Inspeção Geral dos Espectáculos com um parecer 

técnico assinado por Óscar Netto de Freitas, Frederico Villas-Bôas Vilar, Ricardo Pereira 

Dias e António Emídio Abrantes. 

 Neste processo, surge também um fólio com um mandado de intimação passada 

pela Polícia de Segurança Pública à Empreza Artística LM.ª, exploradora do Jardim 

Passos Manuel, com a data de 23 de Abril de 1936.  

Fonte: ADP [Cota: C/10/9/1-2.7]	
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Fig. 182 – [s.a.], Planta topográfica do Jardim Passos Manuel, 1935 ADP., fl. 4 

 

 

Fig. 183 – Porm. da planta anterior  
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Obra 25 – Projeto para o Teatro Passos Manuel (1937) 

Requerente: Companhia de Seguros Garantia 

Data: c. 1937 

Obra: Novo Teatro Passos Manuel 

Autor da obra: Cassiano Branco 

Memória descritiva: sem dados 

Observações: Segundo consta na Revista Arquitectura Portuguesa, este teatro seria 

propriedade da Companhia de Seguros Garantia onde se pretendia criar uma imponente 

sala de espectáculos, e a maior de Portugal, com a sua lotação de 5.000 lugares. O texto 

também diz-nos o seguinte: 

«...Pela análise dos elementos que publicamos se verifica o cuidado com que tudo foi 

estudado tendo os acessos tôda a facilidade e independência. Será uma importante sala 

de espectáculos, e a maior de Portugal, com a sua lotação de 5.000 lugares. 

O palco, com 24 por 14 metros, é montado segundo as modernas exigências. No edifício 

haverá salões de festas, bufetes, sala de concertos, vestíbulos, etc. 

O tecto será pendurado, de secção parabólica, a mais aconselhada para uma boa 

acústica, e levará caixas de luz indirecta que ao mesmo tempo ventilarão a ampla e 

magestosa sala. 

A fachada, tôda em vidro, deve ser de belíssimo efeito, sobretudo à noite com as suas 

iluminações a Néon». 

 Este é um dos projetos que Cassiano Branco fez para o antigo Jardim Passos 

Manuel ao qual não tivemos acesso ao original.  

 Nas duas imagens seguintes podemos ver a fachada e a planta do que seria uma 

primeira versão, e que já nos demonstra que o salão de festas seria mantido.  

Fonte: [s.a.] – Teatro de Passos Manuel no Pôrto in Revista Arquitectura Portuguesa. 

Ano XXX, 3ª série, Nº 27 de jun. 1937, p. 20/21 
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Fig. 184 – Ante-projeto do teatro Passos Manuel da autoria de Cassiano Branco, c. 1937 
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Fig. 185 – Planta do projeto para o Teatro Passos Manuel da autoria de Cassiano Branco, c. 

1937 
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Obra 26 – Projeto para um cinema no Porto (1938) 

Requerente: sem dados 

Data: c. 1938 

Obra: Construção de um cinema 

Autor da obra: Cassiano Branco 

Memória descritiva: sem dados 

Observações: Presente na revista Arquitectura Portuguesa, este projeto para um cinema 

no Porto não tem nenhuma informação que nos dê alguma pista sobre a sua localização. 

Apesar disso, há determinados elementos presentes que nos fazem pensar que talvez 

pudesse ter alguma ligação com o Jardim Passos Manuel. 

Fonte: [s.a.] – Actividades exemplares: trabalhos do arquitecto Cassiano Branco in 

Revista Arquitectura Portuguesa, Ano XXXI, 3ª série de jun. 1938, p. 10 

 

 

Fig. 186 – Projeto para um cinema no Porto da autoria de Cassiano Branco, c. 1938 
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Fig. 187 – Porm. do símbolo presente na fachada principal 
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Obra 27 - Planta topográfica do antigo Jardim Passos Manuel, Espólio do 

arquiteto Cassiano Branco presente no Arquivo Municipal de Lisboa (Cód. 

do Documento PT/AMLSB/CB/06/03/31) 

Requerente: Sem dados 

Data: 1938 

Obra: Planta topográfica (fólio único) 

Autor da obra: sem dados 

Memória descritiva: sem dados 

Observações: Neste documento aparecem duas assinaturas, uma de Manoel Leite de 

Silveira e outra de Clara Alice de Souza Bastos Queiroz, sendo esta última referida na 

própria planta topográfica como proprietária da tipografia ali existente (Alice Bastos).  

Fonte Bibliográfica: PINTO, Paulo Tormenta – Cassiano Branco 1897-1970 

Arquitectura e Artifício. Casal de Cambra: Caleidoscópio, 2015. p. 324 

Consult. em: 8/12/2016. Disp. em http:// <http://arquivomunicipal2.cm-

lisboa.pt/xarqdigitalizacaocontent/PaginaDocumento.aspx?DocumentoID=1581129&A

plicacaoID=1&Pagina=1&Linha=1&Coluna=1>	
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Fig. 188 – [s.a.], Planta topográfica do Jardim Passos Manuel, c. 1938.	

 

 

Fig. 189 – Porm. da planta anterior 
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Obra 28 – Projeto para o Coliseu do Porto e plantas topográficas  

Requerente: Companhia de Seguros Garantia 

Data: 1939 

Obra: Construção do Coliseu do Porto 

Autor da obra: Cassiano Branco, Júlio de Brito 

Memória descritiva: Para mais informações consultar a licença Nº 615/1940 presente no 

AHPCI.  

Observações: Não sendo o objeto de estudo deste trabalho, decidimos colocar aqui alguns 

dos elementos que fazem parte da licença de obras para a construção do Coliseu do Porto 

bem como o projeto de Cassiano Branco, devido à ligação que este espaço tem com o 

Jardim Passos Manuel e também para entender determinadas informações que estão 

presentes nestes documentos. 

Fonte: Fig. 182/183/184 - FAUP, arq. Cassiano Branco Código FAUP/CDUA/CBr/001-

07; Licença Nº 615/1940 [Em linha]  

Fonte: Fig. 185/186/187/188 - AHPCI [Consult. 21/12/2016] Disp. em http:// <	
http://gisaweb.cm-porto.pt/units-of-description/documents/186007/?q=615%2F1940> 
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Fig. 190 – Projeto para o Teatro-Circo Coliseu do Porto da autoria de Cassiano Branco de jan. 

1939 
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Fig. 191 – Fachada principal do projeto de jan. 1939 
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Fig. 192 – Porm. do símbolo presente na fachada 
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Fig. 193 – Planta topográfica jan. 1939 
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Fig.  194 – [s.a.], 1ª Planta topográfica dos terrenos onde se encontrava o antigo Jardim Passos 

Manuel, 1939. 
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Fig. 195 – Porm. da 1º planta topográfica anterior de 1939 
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Fig. 196 – [s.a.], 2ª Planta topográfica dos terrenos onde se encontravam o Jardim Passos 

Manuel, 1939. 
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Fig. 197 – Porm. da 2ª planta topográfica anterior de 1939  
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Apêndice VI – Tabelas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	 206	

Tab. 1 - Tabela dos Cinematógrafos Portuenses entre 1896 e 1930 

 

NOME ABERTURA TÉRMINO 
PROPRIETÁRIO/ 

REQUERENTE 

LOCALIZAÇÃO 

APROXIMADA 
OBSERVAÇÕES 

Teatro 

Príncipe Real/ 

Teatro Sá da 

Bandeira 

C. sala de 

espetáculos: 

séc. XIX 

C. cinemat/ 

1896 

Sem 

dados 

Gerentes: 

Vários (séc. 

XIX) 

Júlio H. Verde 

(c. 1896) 

Sem dados (c. 

finais de XIX 

até 1906) 

J.F. Barbosa 

Gouveia (1907) 

Luiz Alberto de 

Faria Guimarães 

(1910) 

1911-1920: sem 

dados 

Empresa Teatro 

Sá da Bandeira 

(1920-1921) 

António de 

Castro (1923-

1924) 

Após 1925: sem 

dados 

R. de Sto. 

António/R. 

Sá da 

Bandeira 

Este teatro 

mudou de 

nome para Sá 

da Bandeira 

em 1910  

Fontes: 

AHPCI – 

Licença de 

obras Nº 

283/1880 

(construção 

fachada 

voltada para a 

r. Sá da 

Bandeira) 

ADP - LLE, a 

partir de 1897 

para 

espetáculos e 

a partir de 

1907 para 

cinematógrafo 

O Comércio 

do Porto a 

partir de 1906 

A.J.F., 

Animatógrafo

s de Lisboa e 

Porto, p. 219 
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Salão 

Recreativo 

C. sala de 

espetáculos: 

séc. XIX 

C. cinemat/ 

Set. 1896 

Sem 

dados 
Sem dados 

R. de Sta. 

Catarina 

O local já 

existiria antes 

como sala de 

espetáculos 

mas não 

sabemos 

desde quando. 

Fonte: A.J.F., 

Animatógrafo

s de Lisboa e 

Porto, p. 222 

Theatro dos 

Recreios/ 

Theatro D. 

Affonso 

C. sala de 

espetáculos: 

séc. XIX 

C. cinemat/ 

1896 

c. 1914 

Proprietários: 

Eduardo Batista 

Miranda de 

Lima 

(proprietário c. 

1885)  

Ciríaco Cardoso 

(c. 1890) 

António da 

Cunha Moniz (c. 

1900) 

Gerente: 

José Ricardo 

Rodrigues (c. 

1897) 

Afonso Taveira 

(sem dados) 

R. Alexandre 

Herculano 

Fontes: 

Terá sido 

construído por 

volta de 1885 

S.B. – 

Diccionário 

do Theatro 

Português 

ADP - LLE, a 

partir de 1897 

para 

espetáculos e 

como 

cinematógrafo 

apenas surge 

no ano de 

1900 (licença 

até final de 

1900) 

Fonte: A.J.F., 

Animatógrafo

s de Lisboa e 

Porto, p. 222 
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Casas da 

Música no 

Porto, 1º Vol., 

p. 121 a 123 

Salão Express 

C. sala de 

espetáculos: 

séc. XIX 

C. cinemat/ 

Dez. 1896 

Sem 

dados 
Sem dados 

R. do 

Bonjardim, 

Nº 15 

Fonte: Fonte: 

A.J.F., 

Animatógrafo

s de Lisboa e 

Porto, p. 223 

Salão de 

Maravilhas 

(Animatógrafo) 

C. cinemat/ 

Jan. 1897 

Sem 

dados 

Francisco Pinto 

de Carvalho 

(proprietário) 

Francisco Pinto 

de Carvalho & 

Borralho 

(gerência) 

R. de Passos 

Manuel, Nº 

193/195 

Fontes: 

AHPCI – O 

edifício já 

existia desde 

1889/90 

portanto foi 

adaptado para 

espetáculos 

ADP - LLE, a 

licença é a  

partir de jan. 

de 1897 e até 

abr. de 1897 

(não houve 

renovação de 

licença).  

É a 1ª licença 

no LLE que é 

relacionada 

com o tema já 

que as 

anteriores 

apenas 

mencionam 

espetáculos 
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públicos ou 

variedades. 

A.J.F., 

Animatógrafo

s de Lisboa e 

Porto, p. 223 

Vistas  Mar. 1897 
Sem 

dados 

Justiniano 

Gomes 

(requerente) 

Feira de S. 

Lázaro 

Espetáculo 

temporário 

Fonte:  

ADP - LLE, a 

licença só 

permitia o 

funcionament

o enquanto 

durasse a feira 

(para além de 

vistas a 

licença 

requeria 

também 

licença para 

surpresas de 

eletricidade)  

Teatro Guiñol 
C. cinemat/ 

Mar. 1897 

Sem 

dados 
Sem dados 

Praça da 

Alegria/Feira 

de São 

Lázaro 

Não sabemos 

se este espaço 

também 

serviu para a 

licença 

anterior, já 

que as datas 

de licenças 

são próximas 

mas não 

temos 

informações 

suficientes. 
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Poderia haver 

mais do que 

um espaço na 

feira que 

servisse o 

mesmo 

propósito. 

Fonte: 

A.J.F., 

Animatógrafo

s de Lisboa e 

Porto, p. 223 

Cinematógrafo Abr. 1897 
Sem 

dados 

Manuel da Silva 

Neves 

(requerente) 

Feira de S. 

Lázaro 

Espetáculo 

temporário 

Fonte: 

ADP - LLE, a 

licença só 

permitia o 

funcionament

o enquanto 

durasse a feira 

(no pedido 

também era 

requerida a 

exibição de 

fantoches) 

Cinematógrafo Out. 1898 Out. 1898 

Francisco Pinto 

de Carvalho 

(requerente) 

Feira de S. 

Miguel 

Espetáculo 

temporário 

Fonte:  

ADP - LLE, a 

licença tinha 

apenas 

duração de 2 

dias 
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Teatro Águia 

d’Ouro 

C. sala de 

espetáculos: 

séc. XIX 

C. cinem/ 

Mai. 1899 

Cine/ 

Sonoro 

Set. 1930 

João Baptista de 

Carvalho (c. 

1897) 

(arrendatário) 

Sem dados 

(entre final do 

séc. XIX e 1907) 

José Maria 

Figueirôa Júnior 

(c. 1908 – 1912) 

Sem dados 

(entre 1913 e 

1920) 

Empresa Teatro 

Águia d’Ouro 

(c. 1921 – 1922) 

António de 

Castro (c. 1923) 

Praça da 

Batalha, Nº 

33 

Fontes: 

ADP - LLE, 

há várias 

licenças para 

o Teatro 

Águia d’Ouro 

desde 1898 

para 

espetáculos 

variados. 

O Comércio 

do Porto de 

1906 a 1938 

(pelas 

publicidades 

presentes 

neste jornal 

sabemos que 

foi o 1º a 

passar cinema 

sonoro no 

Porto) 

Casas da 

Música no 

Porto, 1º vol., 

p. 48 a 53 

Teatro 

Universal 
Set. 1901 

Sem 

dados 
Sem dados 

Rotunda da 

Boavista/Feir

a de São 

Miguel 

Fonte: 

A.J.F., 

Animatógrafo

s de Lisboa e 

Porto, p. 231 

Cinematógrafo 

no edifício do 

Jornal de 

Notícias 

Nov. 1901 
Sem 

dados 
Sem dados 

R. de D. 

Pedro V, Nº 

115 

Fonte: 

A.J.F., 

Animatógrafo
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s de Lisboa e 

Porto, p. 231 

Theatro Vasco 

da Gama 

C. sala de 

espetáculos: 

séc. XIX 

C. cinemat/  

c. 1901 

c. 1912 

Joaquim Ferreira 

Dias 

(proprietário 

Agueda Garcia 

(gerente) 

R.do Teatro, 

São João da 

Foz do 

Douro 

Fontes: 

AHPCI – 

Licença de 

obras 

288/1880, 

requerida por 

João Leite 

Gama 

(fundação) 

ADP - LLE, 

há várias 

licenças entre 

1901 e 1912 

mas a partir 

desse ano 

deixamos de 

verificar 

requerimentos 

para esse 

local.  

O Comércio 

do Porto 

(1907-1908) 

A.J.F., 

Animatógrafo

s de Lisboa e 

Porto, p. 233 

Teatro Carlos 

Alberto 

C. sala de 

espetáculos: 

1897 

C. cinemat/ 

1901 

Cine 

Sonoro: c. 

1932/33 

 

Proprietários: 

Manuel da Silva 

Neves; José 

Silva Neves; 

R. das 

Oliveiras, 43 

Fontes:  

AHPCI – 

Licença de 

obras Nº 

189/1897 

(construção 

do teatro 
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Barão do Valado 

(c. 1897) 

Gerentes: 

Manuel da Silva 

Neves e José da 

Silva Neves (c. 

1897 – 1920) 

Empresa Teatro 

Carlos Alberto 

(c. 1921/22) 

Empresa 

Portuense 

Cinematográfica 

L.ª (c. 1923) 

requerido por 

Manuel da 

Silva Neves e 

o Barão do 

Valado) 

ADP - LLE, 

há várias 

licenças de 

espetáculo 

para este 

teatro desde 

1897 até 1923 

A.J.F., 

Animatógrafo

s de Lisboa e 

Porto, p. 232 

Casas da 

Música no 

Porto, 2º vol., 

p. 36 a 47 

Photo-Velo 

Club 
c. 1902 

Sem 

dados 
Sem dados 

R. Sá da 

Bandeira 

Fonte: A.J.F., 

Animatógrafo

s de Lisboa e 

Porto, p. 233 

Cinematógrafo 

ao ar livre 
Fev. 1902 Abr. 1902 

Aurélio Paz dos 

Reis 

(requerente) 

Praça D. 

Pedro IV 

(atual Praça 

da 

Liberdade), 

em frente ao 

estabelecime

nto Flora 

Portuense 

Espetáculo 

temporário 

Fonte: 

AHPCI – Na 

acta de 

vereação de 

13 de fev. de 

1902, Aurélio 

Paz dos Reis 

faz o pedido 

para poder 

colocar uma 
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tela e dois 

mastros em 

frente ao seu 

estabelecimen

to na praça de 

D. Pedro, com 

licença para 

dois meses 

Vistas Mar. 1902 Abr. 1902 

Justiniano 

Gomes Peneda 

(requerente) 

Feira de S. 

Lázaro, 

Campo 24 de 

Agosto 

Espetáculo 

temporário 

Fonte:  

ADP – LLE, a 

licença tem a 

duração de 

um mês e 

permitia 

também a 

apresentação 

de 

eletricidade 

Animatógrafo 

(barraca de 

madeira) 

Mar. 1902 Abr. 1902 
António Castro 

(requerente) 

Feira de S. 

Lázaro, 

Campo 24 de 

Agosto 

Espetáculo 

temporário 

Fonte:  

ADP – LLE, a 

licença tem a 

duração de 

um mês e 

permitia 

também 

trabalhos de 

prestidigitaçã

o 

Palácio de 

Cristal – Palco 

coreto; Naves 

do Palácio e 

C. sala de 

espetáculos: 

séc. XIX 

Sem 

dados 
Sem dados 

Palácio de 

Cristal, R. do 

Triunfo 

Fontes: 

A.J.F., 

Animatógrafo
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Teatro Gil 

Vicente 
C. cinem/: 

Palco Coreto: 

Jul. 1902 

Naves do 

Palácio: 

Mai. 1909 

Teatro Gil 

Vicente: 

Set. 1917 

s de Lisboa e 

Porto, p. 234 

Vistas Set. 1902 Out. 1902 

Carlos Simões 

d’Oliveira 

(requerente) 

Barraca na 

Esplanada do 

Castelo, Foz 

do Douro 

Espetáculo 

temporário 

Fonte: 

ADP – LLE, a 

licença tinha 

duração de 1 

mês e também 

permitia jogos 

de pim pam 

pum 

 Animatógrafo 

(num 

barracão) 

Out. 1902 
Nov. 

1902 

Francisco Alves 

Nóvoa 

Rotunda da 

Boavista/Feir

a de São 

Miguel 

Espetáculo 

temporário 

ADP – LLE, 

o governo 

civil permitiu 

ao requerente 

a licença por 

um mês  

Fonte:  

A.J.F., 

Animatógrafo

s de Lisboa e 

Porto, p. 235 



	 216	

Cinematógrafo 

(numa 

barraca) 

Mar. 1903 Jun. 1904 

Pacheco & 

Nóvoa 

(requerentes) 

Feira de S. 

Lázaro, 

Campo 24 de 

Agosto 

Espetáculo 

temporário 

Fonte: 

ADP – LLE, a 

1ª licença 

tinha a 

duração de 1 

mês; a 2ª 

licença tinha a 

duração de 3 

meses 

Vistas Set. 1903 Dez. 1903 
Ignacio Pinheiro 

(requerente) 

Praça 

Mouzinho de 

Albuquerque 

Espetáculo 

temporário 

Fonte: 

ADP – LLE, a 

licença tinha a 

duração de 90 

dias 

Teatro 

Portuense 
Out. 1903 

Sem 

dados 
Sem dados 

Feira de S. 

Miguel, 

Largo da 

Arca d’Água  

Fonte:  

A.J.F., 

Animatógrafo

s de Lisboa e 

Porto, p. 235 

Cinematograph

o Cosmograph 

Modernista 

Out. 1904 
Sem 

dados 
Sem dados 

Rotunda da 

Boavista/Feir

a Recreativa 

Fonte: 

A.J.F., 

Animatógrafo

s de Lisboa e 

Porto, p. 236 

Cinematógrafo 

(barracão de 

madeira) 

Out. 1904 Dez. 1904 
Agueda Garcia 

(requerente) 

Feira 

recreativa da 

Praça de 

Mouzinho de 

Albuquerque 

Espetáculo 

temporário 

O lugar era o 

mesmo que o 

anterior mas 

não sabemos 
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(Rotunda da 

Boavista) 

 

se seria no 

mesmo 

espaço. 

Fonte: 

ADP – LLE, a 

licença tinha a 

duração de 3 

meses 

incompletos. 

Grémio 

Recreativo 

Passos 

Manuel/ Salão 

Popular/ Circo 

de Variedade/ 

Theatro Circo 

de Variedades/  

C. sala de 

espetáculos: 

jun. 1903 

C. cinem/: 

abr. 1907 

 

C. sala de 

espetácul

os: até 

1922 

C. 

cinem/: 

sem 

dados  

Proprietário: 

Manuel 

Monteiro de 

Souza (c. 1903 - 

1907) 

Empresa 

António de 

Castro (c. 1908 

– c. 1934) 

Gerentes:  

Augusto Porto 

(1908) 

Secundino 

Branco 

Gonçalves (c. 

1910 – 1914) 

José Calderon 

(c. 1915) 

Empresa 

António Castro 

(c. 1934) 

Nº 2 da 

Praça da 

Batalha e R. 

de Passos 

Manuel Nº 

176 

Fontes: 

Passa a se 

chamar Circo 

de Variedades 

em 1909; 

Colyseu de 

Variedades 

em 1912. 

Houve um 

período de 

interregno no 

que toca ao 

funcionament

o deste espaço 

como Circo 

de Variedades 

por volta da 

década de ’20 

mas depois 

volta a surgir 

informação do 

seu 

funcionament

o em 1934, 

segundo o 

jornal O 
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Comércio do 

Porto. 

AHPCI – 

Auto de 

vistoria ao 

palco-coreto 

do GreR. 

ADP – LLE, 

licenças para 

espetáculo 

entre jun. 

1903 e 1907 

como GrmR e 

Salão 

Popular; e 

como Circo 

de Variedades 

entre 1909 e 

1920. 

Cinematógrafo 

(barracão de 

madeira) 

Jan. 1905 Abr. 1905 

Francisco 

Alvarez da 

Nóvoa 

(requerente) 

R. Duque de 

Loulé 

Espetáculo 

temporário 

Fonte: 

ADP – LLE, a 

licença tinha a 

duração de 3 

meses 

 

Cinematógrafo 

(barracão de 

madeira) 

Mar. 1905 Jun. 1905 
Agueda Garcia 

(requerente) 

Praça de 

Mouzinho de 

Albuquerque

, Rotunda da 

Boavista 

Espetáculo 

temporário 

Fonte: 

ADP – LLE, a 

licença tinha a 

duração de 3 

meses 
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Cinematógrafo 

(barracão de 

madeira) 

Abr. 1905 Jul. 1905 

Francisco 

Alvarez da 

Nóvoa 

(requerente) 

Feira de São 

Lázaro, 

Campo 24 de 

Agosto 

Espetáculo 

temporário 

Fonte: 

ADP – LLE, a 

licença tinha a 

duração de 3 

meses 

Cinematógrafo 

(barracão de 

madeira) 

Abr. 1905 Jul. 1905 
Agueda Garcia 

(requerente) 

Feira de São 

Lázaro 

Fonte:  

ADP – LLE, a 

licença tinha a 

duração de 3 

meses 

Cinematógrafo 

(numa 

barraca) 

Jun. 1905 Dez. 1905 
Agueda Garcia 

(requerente) 

Praça de 

Mouzinho de 

Albuquerque

, Rotunda da 

Boavista 

Espetáculo 

temporário 

Fonte:  

ADP – LLE, a 

licença tinha a 

duração de 6 

meses 

Cinematógrafo 

(Café Central) 
Jul. 1905 Out. 1905 

Agueda Garcia 

(requerente) 

Feira de São 

João da Foz 

Espetáculo 

temporário 

Fonte: 

ADP – LLE, a 

licença tinha a 

duração de 3 

meses  

Cinematógrafo Out. 1905 Dez. 1905 
António Mayor 

(requerente) 

Praça de 

Mouzinho de 

Albuquerque

, Rotunda da 

Boavista 

Espetáculo 

temporário 

Fonte: 

ADP – LLE, a 

licença tinha 

duração de 
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praticamente 

3 meses 

Cinematógrafo Mar. 1906 Jun. 1906 
Agueda Garcia 

(requerente) 

Feira de São 

Lázaro e 

Passeio das 

Fontainhas 

Espetáculo 

temporário 

Fonte:  

ADP – LLE, a 

licença tinha a 

duração de 3 

meses 

Theatro 

Lisbonense 
Abr. 1906 

Sem 

dados 

António 

Cândido de 

Oliveira 

(requerente) 

António 

Bernardino 

Ferreira 

(empresário) 

 

Praça 

Mouzinho de 

Albuquerque

, Rotunda da 

Boavista 

Fontes:  

ADP – LLE, a 

licença tem a 

duração de 3 

meses; não 

encontramos 

outras 

licenças para 

este espaço 

mas nada nos 

garante que 

este espaço 

não tenha 

continuado a 

funcionar 

A.J.F., 

Animatógrafo

s de Lisboa e 

Porto, p. 241 

Exposição de 

vistas 

animadas 

numa barraca 

Ago. 1906 
Nov. 

1906 

Francisco 

Alvarez da 

Nóvoa 

(requerente) 

Feira de São 

João da Foz 

Espetáculo 

temporário 

Fonte: 

ADP – LLE, a 

licença tinha 

duração para 

3 meses 
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Cinematógrafo Ago. 1906 Set. 1906 
Agueda Garcia 

(requerente) 

Foz do 

Douro 

Espetáculo 

temporário 

Fonte:  

ADP – LLE, a 

licença tinha a 

duração de 1 

mês 

Cinematógrafo Set. 1906 Dez. 1906 
Francisco Nóvoa 

(requerente) 

Feira 

recreativa na 

praça de 

Mouzinho de 

Albuquerque

, Rotunda da 

Boavista 

Espetáculo 

temporário 

Fonte: 

ADP – LLE, a 

licença tinha a 

duração de 3 

meses 

Cinematógrafo Set. 1906 Dez. 1906 
Agueda Garcia 

(requerente) 

Feira 

recreativa na 

praça de 

Mouzinho de 

Albuquerque

, Rotunda da 

Boavista 

Espetáculo 

temporário 

Fonte: 

ADP – LLE, a 

licença tinha a 

duração de 3 

meses 

Salão High 

Life 
Set. 1906 1910 

E. A. Pascaud 

(Empresário) 

Feira 

recreativa na 

praça de 

Mouzinho de 

Albuquerque

, Rotunda da 

Boavista 

Fonte: 

A.J.F., 

Animatógrafo

s de Lisboa e 

Porto, p. 240 

Salão de Santa 

Catharina 
Fev. 1907 Dez. 1908 

Gerentes: 

Francisco Cunha 

(1907) 

Delfim Alves de 

Souza (1908) 

R. de Santa 

Catarina Nº 

541-551 em 

frente à rua 

Firmeza 

Fonte:  

AHPCI – 

Auto de 

vistoria a um 

terreno na rua 

de Santa 
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Catarina Nº 

541 a 555 

pertencente a 

D. Clotilde 

Borges para 

construção de 

um 

cinematógrafo   

ADP – LLE, a 

1ª licença 

tinha a 

duração de 11 

meses e a 2ª 

licença tinha a 

duração de 1 

ano. 

A.J.F., 

Animatógrafo

s de Lisboa e 

Porto, p. 243 

Cinematógrafo 

dos Grandes 

Armazéns 

Hermínios 

C. 

estabelecimen

to: 1893 

C. cinem/: 

Fev. 1907 

 

Sem 

dados 
Sem dados 

R.de Santo 

António (no 

lugar do 

antigo Teatro 

Baquet) 

Fonte: 

A.J.F., 

Animatógrafo

s de Lisboa e 

Porto, p. 243 

 

High-Life 

 

Mar. 1907 Dez. 1910 
Manuel da Silva 

Neves 

Campo 

Mártires da 

Pátria, Largo 

da Cordoaria 

Fonte: 

ADP – LLE, a 

1ª licença 

tinha a 

duração de 10 

meses 

enquanto que 

as restantes 

tinham a 
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duração de 1 

ano até 1910 

AHPCI – Na 

acta de 

vereação de 

4/04/1907, M. 

Silva Neves 

pede para que 

este espaço 

continue a 

funcionar e 

para tal, o 

Presidente 

decidiu 

autorizar 

consoante a 

renovação 

mensal da 

licença, 

mediante uma 

renda mensal 

de cem mil 

reis.  

Salão 

Portuense/ 

Animatographo 

do Paraíso/ 

Salão d’Élite 

Abr. 1907 
Sem 

dados 

Gerentes: 

António 

Bernardino 

Ferreira (1907) 

José d’Oliveira 

Pinto (1907) 

Pátio do 

Paraíso, Rua 

do 

Bonjardim 

ao Quartel 

dos 

Bombeiros 

Voluntários 

Fontes:  

ADP – LLE, 

as duas 

licenças que 

encontramos 

só tinham a 

duração de 6 

meses 

Jrn. O 

Comércio do 

Porto, 1907   

A.J.F., 

Animatógrafo
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s de Lisboa e 

Porto, p. 244 

Cinematógrafo Mai. 1907 Jun. 1907 

Henrique do 

Nascimento 

Velser 

(requerente) 

R. da 

Mazorra Nº 

56, Lordelo 

do Ouro  

Espetáculo 

temporário 

Fonte: 

ADP – LLE, a 

licença tinha a 

duração de 1 

mês 

Cinematógrafo 

dos Armazéns 

do Chiado/ 

Salão Chiado 

Mai. 1907 Jun. 1909 

Gerentes: 

Santos, Cruz, 

Oliveira & C.ª 

Limª (1907) 

Artur Carlos 

Costa (1908) 

António Emílio 

Pinto Lemos 

(1909) 

Praça dos 

Voluntários 

da Rainha, 

Armazéns do 

Chiado 

Mudou para 

Salão Chiado 

em finais de 

1907 

Fontes: 

ADP – LLE, 

as licenças 

para este 

espaço 

terminam em 

jun. de 1909, 

não 

conseguimos 

encontrar se 

continuou a 

funcionar 

após esse 

período como 

cinematógrafo 

Os armazéns 

do Chiado 

foram 

inaugurados 

em Maio de 

1907, Jrn. O 

Comércio do 

Porto 
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A.J.F., 

Animatógrafo

s de Lisboa e 

Porto, p. 245 

Cinematógrafo 

Marquez de 

Pombal 

Jul. 1907 
Dez.  

1909 

Teixeira, Dias & 

Pereira 

(gerentes) 

R. da 

Constituição, 

Nº 571 

Fonte:  

DDP – LLE, 

as licenças 

eram 

renovadas 

todos os anos 

mas não 

aparece mais 

depois de 

1909 

A.J.F., 

Animatógrafo

s de Lisboa e 

Porto, p. 248  

Au rendez-vous 

d’elite/ Cinema 

Foz 

Jul. 1907 

Cine. 

Sonoro: 

1933 

Proprietário: 

Nunes & C.ª 

(1907 a 1910; 

1912 a 1928) 

Gerentes: 

Brito & C.ª 

(1910 a 1912) 

Sem dados (c. 

1928) 

Esplanada do 

Castelo, Foz 

do Douro 

Fontes: 

AHPCI – 

Licença de 

obra Nº 

411/1907, 

requerido por 

Alfredo 

Nunes de 

Mattos 

ADP – LLE, 

há várias 

licenças para 

este espaço 

desde 1907 e 

até 1925. 

Sabemos que 

se 

transformou 
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em Cinema 

Foz em 1932 

A.J.F., 

Animatógrafo

s de Lisboa e 

Porto, p. 282 

Salão Pathé Ago.  1907 Dez. 1915 

Gerentes: 

José António 

Marques Póvoas 

(1907) 

Artur Carlos 

Costa (1912) 

Roque & Santos 

(1913) 

Marques & 

Santos (1914) 

António da Silva 

(1915) 

Esquina da 

R. da 

Conceição 

com a R. de 

D. Carlos 

(atualmente 

R. José 

Falcão) 

Fontes:  

ADP – LLE, 

as licenças 

para este local 

começam em 

1907 e 

terminam em 

1915. 

AHPCI – A 

licença Nº 

438/1907 é 

referente à 

construção 

deste espaço. 

Jornal O 

Comércio do 

Porto: 1907 – 

1915  

Cinematógrafo Ago. 1907 
Ago. 

1907 

Teixeira, Dias & 

Pereira 

(requerentes) 

Ruas da 

Cidade 

Espetáculo 

temporário 

Fonte: 

ADP – LLE, a 

licença só 

tinha a 

duração de 3 

dias 

Pavilhão 

Cinematográph

ico Cine-Palais 

Out. 1907 Dez. 1907 
António 

Maureza 

R. de 

Alexandre 

Herculano/R. 

Fonte: 

AHPCI – 

Licença Nº 
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Duque de 

Loulé 

625/1907 para 

a construção 

de um 

pavilhão 

ADP – LLE, 

apenas 

encontramos 

uma licença 

para este 

espaço com a 

duração de 3 

meses 

AHPCI – A 

licença Nº 

625/1907 é 

referente à 

construção 

deste espaço. 

AHPCI – Na 

acta de 

vereação de 

31/01/1907, 

António 

Maureza pede 

para montar 

um barracão 

num terreno 

vedado nesta 

rua para aí 

explorar um 

cinematógrafo 

Cinematógrafo Out. 1907 Out. 1907 

Teixeira, Dias & 

Pereira 

(requerentes) 

Ruas da 

Cidade 

Espetáculo 

temporário 

Fonte: 

ADP – LLE, a 

licença apenas 
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tem a duração 

de 3 dias 

Cinematógrafo Nov. 1907 
Nov. 

1907 

Teixeira, Dias & 

Pereira 

(requerentes) 

Ruas da 

Cidade 

Espetáculo 

temporário 

Fonte:  

ADP – LLE, a 

licença tem a 

duração de 3 

dias 

Salão da 

Palavra/ Salão 

Porta do Sol 

(Antiga 

Sociedade 

Alexandre 

Herculano) 

C. sala de 

espetáculos 

Séc. XIX 

C. 

cinematógraf

o: Dez. 1907 

Dez. 1910 

 

Gerentes: 

Francisco 

Gonçalves 

Cortez (1907 a 

1909) 

Adriano Moreira 

Martins (1910) 

R. da Porta 

do Sol, Nº 20 

Fonte: 

ADP – LLE, 

as licenças 

para este 

espaço 

relativamente 

ao 

cinematógrafo 

começam em 

dez. de 1907 e 

cessam em 

dez. de 1910. 

Salão de São 

Lázaro 
Jan. 1908 Dez. 1908 

Teixeira, Dias & 

Pereira 

(gerentes) 

R. de São 

Lázaro, Nº 

393 

Fonte:  

Provavelment

e o salão já 

existia e 

apenas foi 

adaptado  

ADP – LLE, 

apenas 

encontramos 

uma licença 

com a 

duração de 1 

ano 
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Cinematógrafo Jan. 1908 Jan. 1908 

Teixeira, Dias & 

Pereira 

(requerentes) 

Ruas da 

Cidade 

Espetáculo 

temporário 

Fonte: 

ADP – LLE, a 

licença tem a 

duração de 3 

dias 

Cinematógrafo Jan. 1908 Dez. 1908 

Delfim Alves de 

Souza 

(requerente) 

R. de Santa 

Catarina 

Fonte: 

ADP – LLE, a 

licença tem a 

duração de 1 

ano. Não 

encontramos 

informação 

que 

especificasse 

o local exato 

deste cinemat. 

Cinematógrafo 

(barracão de 

madeira) 

Jan. 1908 Jun. 1908 

Teixeira, Dias & 

Pereira 

(requerentes) 

R. da 

Constituição, 

Nº 572 

Espetáculo 

temporário 

Fonte: 

ADP – LLE, a 

licença tem a 

duração de 6 

meses 

Novo Salão 

High-Life (à 

Batalha) 

Mar. 1908 

 

Cine 

sonoro na 

década de 

30 

 

Proprietários: 

Manoel Neves 

Neves & 

Pascaud (1922, 

23) 

Praça da 

Batalha 

Fontes: 

AHPCI – 

Licença de 

obra Nº 

868/1907 para 

a construção 

de um 

pavilhão 
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ADP – LLE, 

aparecem 

inúmeras 

licenças para 

este local até 

1927. 

 

Jardim Passos 

Manuel/ 

Cinema Passos 

Mar. 1908 

Cine 

sonoro ar 

livre: 

Ago. 

1931 

Cine 

sonoro na 

sala: Nov. 

1931 

Encerrou 

em 1938 

Proprietários: 

Luiz Alberto de 

Faria 

Guimarães/Empr

esa Artística 

Limitada 

Gerentes: 

Luiz Alberto de 

Faria Guimarães 

(c. 1908 – 1911) 

Arnaldo Braga 

(desde 1908) 

Alfredo Nunes 

de Matos (desde 

1910)  

Arthur Teixeira 

de Bessa (sem 

dados) 

Sociedade 

Nacional de 

Recreios Ltd. (a 

partir de 1930-

1932) 

Associação 

Humanitária dos 

Bombeiros 

Voluntários da 

Invicta (1932) 

R. de Passos 

Manuel, Nº 

163/165 

Consultar o 

primeiro vol. 
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Salão da 

Carvalhosa 
Mar. 1908 Dez. 1910 

Gerente: 

Guedes & Rodó 

(1908) 

António 

Bernardino 

Ferreira (1909) 

R. da 

Carvalhosa/ 

Largo da 

Carvalhosa, 

atualmente 

R. de Aníbal 

Cunha e 

Largo do 

Priorado 

Fontes: 

ADP – LLE, 

pela 1ª licença 

esta informa 

que este local 

seria um 

barracão na 

rua da 

Carvalhosa. A 

última licença 

que 

encontramos 

tinha a 

duração de 6 

meses e 

terminaria a 

31/12/1910 

 

Salão Olympia Mai. 1912 

Cine. 

Sonoro: 

Mai. 1931 

Proprietários e 

gerentes: 

Henrique 

Ferreira Alegria 

(1912) 

Empresa 

Artística 

Limitada (1915) 

Empresa Teatro 

Olimpia (1922) 

Raul Lopes 

Freire Ltda. (a 

partir de 1923) 

R. de Passos 

Manuel 

O Salão 

Olympia foi 

inaugurado 

como 

cinematógrafo 

mas 

funcionou a 

maior parte da 

década de ’10 

e início da 

década de ’20, 

do séc. XX, 

como 

variedades/tea

tro 

Fontes:  

ADP – LLE, 

encontramos 
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licenças para 

este local até 

1925 

AHPCI – A 

licença de 

obras Nº 

1353/1911 é 

referente à 

construção 

deste edifício 

Metropolitan 

Cinematour 
Dez. 1912 

 

Mar. 

1913 

 

José Maria 

Figueirôa Júnior 

Na esquina 

da R. 

Alexandre 

Herculano 

com a R. 

Duque de 

Loulé 

Fonte:  

ADP- LLE, A 

licença para 

espetáculos 

cinematográfi

cos terminou 

em 31 de 

Dezembro de 

1912 e não 

renovaram a 

licença 

AHPCI – A 

licença de 

obras Nº 

1320/1912 é 

referente à 

construção 

deste edifício 

Salão Jardim 

da Trindade 
Mai. 1913 

Cine. 

Sonoro: 

Fev. 1931 

Proprietários e 

gerentes: 

Manuel da Silva 

Neves (c.1913) 

Empresa 

Portuense 

Cinematográfica 

Na esquina 

da R. do 

Almada com 

a Travessa da 

Praça da 

Trindade 

(atual R. Dr. 

Ricardo 

Fonte:  

ADP – LLE, 

encontramos 

licenças de 

espetáculos 

para este local 

até 1925 
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L.ª (a partir de 

1913) 

Jorge) e a 

Praça da 

Trindade  

AHPCI – A 

licença de 

obras Nº 

174/1912 é 

referente à 

construção 

deste edifício 

Éden Theatro Mai. 1913 
c. 

1919/20 

Louis Boneville 

(1913) 

Artur Carlos 

Costa (1918) 

R. Alexandre 

Herculano 

(no local do 

antigo teatro 

D. Afonso) 

ADP – LLE, a 

primeira 

liença que 

encontramos 

para este local 

data de maio 

de 1913 e só 

voltamos a 

encontrar 

outra licença 

para 

cinematógrafo 

em maio de 

1918, por isso 

não sabemos 

como terá 

funcionado 

nos outros 

anos. 

AHPCI – A 

licença de 

obras Nº 

1288/1910 é 

referente à 

construção 

deste edifício 

Theatro 

Nacional/ 

Rivoli 

Dez. 1913 c. 1929 

Marques & 

Santos 

(gerentes) 

Na esquina 

da R. do 

Bonjardim, 

Nº 153 e da 

Fontes:  

AHPCI - O 

edifício foi 
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(a partir de 

1913) 

Rua Elias 

Garcia, Nº 

98 

construído de 

raiz para 

teatro 

segundo a 

licença de 

obras Nº 

1103/1912 

Terá mudado 

de nome para 

Rivoli em 

1925 até que 

são feitas as 

últimas 

sessões a 

7/07/1929, 

segundo o 

jornal 

Comércio do 

Porto 

Teatro Apolo 

Terrasse 
Mai. 1915  

Sem 

dados 
Ferraz Brandão 

R. José 

Falcão, Nº 

42 

Fonte: 

AHPCI - O 

edifício foi 

construído de 

raiz para 

cinema 

segundo a 

licença de 

obras Nº 

1084/1912 

Fonte: A.J.F., 

Animatógrafo

s de Lisboa e 

Porto, p. 275 

Cinematógrafo 

na Escola Raul 

Dória 

Nov. 1915 
Sem 

dados 
Sem dados 

R. Gonçalo 

Cristovão Nº 

189/191 

Fonte: A.J.F., 

Animatógrafo
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s de Lisboa e 

Porto, p. 275 

Teatro 

Nacional S. 

João 

C. sala de 

espetáculos: 

Mar. 1920 

C. cinema: 

final da 

década de ‘20 

 

Sem 

dados 

António de 

Castro (início da 

década de ’20) 

Praça da 

Batalha/ R. 

Augusto 

Rosa 

Fonte:  

AHPCI – O 

edifício foi 

construído 

como teatro 

no local do 

antigo Real 

Teatro de S. 

João que 

ardeu em 

1908. Licença 

de obras Nº 

1117/1910 

Jrn. O 

Comércio do 

Porto  

Cine-Bristol Dez. 1928  
Sem 

dados 
Sem dados 

R. do Souto 

(Contumil) 

Fonte: A.J.F., 

Animatógrafo

s de Lisboa e 

Porto, p. 278 

Cine-Jardim 

Pinto Bessa/ 

Cinema 

Popular-

Parque do 

Bessa 

Abr. 1929 
Sem 

dados 
Sem dados 

Campo da 

Boavista 

Fonte: A.J.F., 

Animatógrafo

s de Lisboa e 

Porto, p. 279 

Cine-Teatro 

Ódeon 
Jul. 1929 

Cine. 

Sonoro 

jun. 1930 

A. Silva Marta 

No ângulo da 

R. de Pinto 

Bessa e R. 

Nova da 

Lomba (atual 

R. de Vera 

Cruz) 

O edifício foi 

construído de 

raiz segundo 

as licenças de 

obras Nº 

134/1928 e a 

Nº 494/1928 
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Fonte: A.J.F., 

Animatógrafo

s de Lisboa e 

Porto, p. 280 

Cine-Café O 

Brasileiro 
Abr. 1931 

Sem 

dados 
Sem dados 

R. Alexandre 

Herculano 

Nº 396 

Fonte: A.J.F., 

Animatógrafo

s de Lisboa e 

Porto, p. 281 

Cine-Areosa Ago. 1931 
Sem 

dados 
Sem dados 

Parque do 

Porto, 

Circunvalaçã

o 

Fonte: A.J.F., 

Animatógrafo

s de Lisboa e 

Porto, p. 281 

Cinema 

Popular 
Jun. 1932 

Sem 

dados 
Sem dados 

Alameda das 

Fontainhas 

Fonte: A.J.F., 

Animatógrafo

s de Lisboa e 

Porto, p. 282 

Cine Parque 

Asilo do Terço 
Ago. 1932 

Cine. 

Sonoro 

Mai. 1934 

Sem dados 

Praça do 

Marquês de 

Pombal Nº 

103 

Fonte: A.J.F., 

Animatógrafo

s de Lisboa e 

Porto, p. 283 
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Tab. 2 - Tabela das exposições realizadas no Jardim Passos Manuel entre 1913 e 

1935 

 

EXPOSIÇÃO DATA FONTE 

Dálias, begónias e flores da estação Entre 10 e 12 de 
agosto de 1913 

Jrn. O Comércio do Porto, 10 ago. 
1913, p. 4; 

12 ago. 1913, p. 2 

Exposição pomológica de Alfredo 
Moreira da Silva & Filhos 

Inaugurou a 12 de 
setembro de 1914; 

sem data de término 

Jrn. O Comércio do Porto, 12 set. 
1914, p. 3 

Rev. Illustração Portugueza Nº 449 
de 28 set. 1914, p. 415 

Flores Início de outubro de 
1914 

Jrn. O Comércio do Porto, 21 out. 
1914, p. 2 

Flores Finais de outubro de 
1914 

Jrn. O Comércio do Porto, 24 out. 
1914, p. 2 

Caricaturas de Amarelhe fevereiro de 1915 Jrn. O Comércio do Porto, 17 fev. 
1915, p. 3 

I Salão dos Humoristas e 
Modernistas 

Entre 3 ou 17 e 25 ou 
26 de maio de 1915 

Jrn. O Comércio do Porto, 18 mai. 
1915, p. 1; 

19 mai. 1915, p. 2; 

21 mai. 1915, p. 3; 

25 mai. 1915, p. 2; 

26 mai. 1915, p. 2 

Rev. O Tripeiro, 7ª Série, Ano XIII, 
Nº 2 fev. 1994, p. 47 a 53 

FRANÇA, José-Augusto – A arte 
em Portugal no séc. XX, p. 33   

Flores  Entre 23 e 26 de maio 
de 1915 

Jrn. O Comércio do Porto, 23 mai. 
1915, p. 3; 

25 mai. 1915, p. 2; 

26 mai. 1915, p. 2 

Frutas e flores agosto de 1915 Jrn. O Comércio do Porto, 3 ago. 
1915, p. 2 

Crisântemos dos horticultores 
Alfredo Moreira da Silva & Filhos 

Entre 22 e 24 de 
outubro de 1915 

Jrn. O Comércio do Porto, 22 out. 
1915, p. 2; 

24 out. 1915, p. 2 

Rev. Illustração Portugueza, Nº 507 
de 8 nov. 1915, p. 607 

Exposição Panamá-Pacífico abril de 1916 Jrn. O Comércio do Porto, 12 abr. 
1916, p. 2 



	 238	

II Salão dos Modernistas Entre 9 e 25 de maio 
de 1916 

Jrn. O Comércio do Porto, 9 mai. 
1916, p. 2 e 3; 

21 mai. 1916, p. 2; 

25 mai. 1916, p. 2 

 

Rosas e flores da estação do 
horticultor Jacinto de Mattos 

Entre 21 e 25 de maio 
de 1916 

Jrn. O Comércio do Porto, 21 mai. 
1916, p. 2; 

25 mai. 1916, p. 2 

Exposição de Belas Artes 
Inaugurou a 4 de 

junho de 1916; sem 
data de término 

Jrn. O Comércio do Porto, 6 jun. 
1916, p. 2;  

23 jun. 1916, p. 2 

Dálias e cactos do Horto Alegria julho de 1916 Jrn. O Comércio do Porto, 27 jul. 
1916, p. 2 

Dálias, Begónias e outras flores da 
estação do floricultor Augusto 
Pinto Chaim Júnior e do horticultor 
Firmino Ferreira Monteiro 

Inaugurou a 12 de 
agosto de 1916; sem 

data de término 

Jrn. O Comércio do Porto, 12 ago. 
1916, p. 2 

Quadros sobre a história de 
Portugal 

Inaugurou a 7 de 
setembro de 1916; 

sem data de término 

Jrn. O Comércio do Porto, 7 set. 
1916, p. 2 

Amadeo de Souza Cardoso Entre 1 e 12 de 
novembro de 1916 

Jrn. O Comércio do Porto, 25 out. 
1916;  

5 nov. 1916, p. 2; 

8 nov. 1916, p. 2; 

9 nov. 1916, p. 2 

Rosas e outras flores da estação do 
horticultor Jacinto de Mattos 

Entre 23 e 25 de maio 
de 1917 

Jrn. O Comércio do Porto, 24 mai. 
1917, p. 2 

Dálias julho de 1917 Jrn. O Comércio do Porto, 27 jul. 
1917, p. 2 

Rosas de Alfredo Moreira da Silva 
& Filhos 

Inaugurou a 23 de 
maio de 1918; sem 

data de término 

Jrn. O Comércio do Porto, 23 mai. 
1918, p. 2 

Rev. Illustração Portuguesa, Nº 642 
de 10 jun. de 1918, p. 458 

Exposição de Arte da Sociedade de 
Belas Artes 

Inaugurou a 1 de 
junho de 1918 e terá 
encerrado a 30 desse 

mês 

Jrn. O Comércio do Porto, 1 jun. 
1918, p. 2; 

13 jun. 1918, p. 2; 

20 jun. 1918, p. 2; 

30 jun. 1918, p. 1 

Frutos e Flores do horticultor Mário 
Motta 

Inaugurou a 29 de 
agosto de 1918; sem 

data de término 

Jrn. O Comércio do Porto, 29 ago. 
1918, p. 2 
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Caricaturas de Eduardo Menezes 
Inaugurou a 15 de 

março de 1919; não 
há data de término 

Jrn. O Comércio do Porto, 15 mar. 
1919, p. 1 

Rosas abril de 1919 Jrn. O Comércio do Porto, 23 abr. 
1919, p. 2 

Exposição de pintura de Teodora 
Andresen e de Henrique de Medina junho de 1919 Rev. Illustração Portugueza, Nº 695, 

16 jun. 1919, p. 467/468 

Bordados da Ilha da Madeira junho de 1919 Jrn. O Comércio do Porto, 7 jun. 
1919, p. 1 

Frutas e Flores ornamentais 
Inaugurou a 27 de 

agosto de 1919; sem 
data de término 

Jrn. O Comércio do Porto, 27 ago. 
1919, P. 2 

III Salão dos Modernistas 

Inaugurou a 18 de 
novembro de 1919; 
sem data de término 
mas em dezembro 

ainda há publicidade 
ao mesmo 

Jrn. O Comércio do Porto, 18 nov. 
1919, p. 1; 7 dez. 1919, P. 2 

Automóvel Chandler Motor Car 
com carroçaria Coupé de Ville maio de 1920 Jrn. O Comércio do Porto, 23 mai. 

1920, p. 2 

Automóveis Berliet dezembro de 1920 Jrn. O Comércio do Porto, 4 dez. 
1920, p. 2 

Pinturas de José Campas janeiro de 1921 Jrn. O Comércio do Porto, 8 jan. 
1921, p. 2 

Pinturas a óleo de Léon Appert 
Inaugurou a 3 de abril 
de 1921; sem data de 

término 

Jrn. O Comércio do Porto, 6 abr. 
1921, p. 2 

Frutas de Alfredo Moreira da Silva 
& Filhos 

2 e 3 de setembro de 
1921 

Jrn. O Comércio do Porto, 2 set. 
1921, p. 3 

Automóveis Benz dezembro de 1921 Jrn. O Comércio do Porto, 19 dez. 
1921, p. 3 

Cyclamens e Flores da Época da 
Companhia Hortícula Agrícola 
Portuense (antigo horto Marques 
Loureiro) 

Inaugurou a 4 de 
março de 1922; sem 

data de término 

Jrn. O Comércio do Porto, 4 mar. 
1922, p. 3 

Mobílias da Fábrica Mobiladora 
Portuense Limitada abril e maio de 1922 Jrn. O Comércio do Porto, 19 abr. 

1922, p. 3; 1 mai. 1922, p. 3 

Pinturas a óleo de Léon Appert 
Inaugurou a 1 de 

junho de 1922; sem 
data de término 

Jrn. O Comércio do Porto, 1 jun. 
1922, p. 3 

Esculturas de mármores artísticos 
de Itália julho de 1922 Jrn. O Comércio do Porto, 7 jul. 

1922, p. 3 

Cyclamens e outros exemplos de 
plantas dos horticultores Alfredo 
Moreira da Silva & Filhos 

março de 1923 Jrn. O Comércio do Porto, 15 mar. 
1923, p. 2 
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A perfumista (perfumes e 
sabonetes) julho de 1923 Jrn. O Comércio do Porto, 7 jul. 

1923, p. 2 

Crisântemos dos floricultores 
Alfredo Moreira da Silva & Filhos 

outubro e novembro 
de 1924 

Jrn. O Comércio do Porto, 24 out. 
1924, p. 2 

Tapetes Outubro de 1924 Jrn. O Comércio do Porto, 5 out. 
1924, p. 2 

Cristais da Boémia 

Inaugurou a 11 de 
dezembro de 1924 e 
prolongou-se pelo 
mês de janeiro de 

1925 

Jrn. O Comércio do Porto, 11 dez. 
1924, p. 2 e 1 jan. 1925, p. 3 

Plantas e Flores de Alfredo Moreira 
da Silva & Filhos maio de 1925 Jrn. O Comércio do Porto, 8 mai. 

1925, p. 2 

Automóveis (Daimler; Wills Sainte 
Claire; Ansaldo & Cª.) fevereiro de 1926 Jrn. O Comércio do Porto, 5 fev. 

1926, p. 3 

II Exposição de TSF e eletricidade Entre 15 e 23 de 
junho de 1935 

Jrn. O Comércio do Porto, 12 jun. 
1935, p. 4 
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Tab. 3 - Tabela das estruturas presentes no Jardim Passos Manuel entre 1908 e 

1938 

 

ESTRUTURA AUTOR DATA LOCALIZAÇÃO 

Salão Teatro/ 

Cinematográfico 

1ª fase: sem dados 

2ª fase: sem dados 

1ª fase: 1907 

2ª fase: 1917 
A nascente da entrada do JPM 

Vedação/Fachada 

1ª fase: Illydio 

Pinto Guedes 

2ª fase: sem dados 

1ª fase: 1907 

2ª fase: 1917 

Voltada para a rua de Passos 

Manuel 

Fonte Luminosa Sem dados 1907 No jardim 

Bilheteira na rua 

Passos Manuel 
António Ramalhão 1908 

Voltada para a rua de Passos 

Manuel 

Palco-coreto 

1º: sem dados 

2º: sem dados 

3º: sem dados 

1º: 1908 

2º: 1915 

3ª: sem dados 

O primeiro localizava-se para os 

lados da rua Formosa, próximo 

dos camarins e do restaurante; o 

segundo seria em frente nas 

traseiras dos jardins e quintais 

das casas da rua Formosa; o 

terceiro estaria próximo do 

Salão Teatro/Cinematográfico, 

em frente ao lago e gruta 

Salão de Inverno/Hall 

1ª fase: António 

Ramalhão 

2ª fase: Leandro de 

Morais 

3ª fase: João 

Queiroz 

1ª fase: 1908 

2ª fase: 1911 

3ª fase: 1928 

Ao lado, poente, do Salão 

Teatro/Cinematográfico 

Camarins Sem dados Sem dados 
Ao lado, nascente, do Salão 

Teatro/Cinematográfico  

Central Elétrica/ Casa 

das máquinas 
1ª fase: sem dados 

1ª fase: 1908 

2ª fase: 1912 

A primeira chamava-se central 

elétrica e não sabemos onde se 
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2ª fase: Joaquim 

Ramos 

3ª fase: sem dados 

4ª fase: sem dados 

3ª fase: 1922 

4ª fase: entre 

1935 e 1938 

localizava; a segunda casa das 

máquinas encontrava-se nas 

traseiras dos jardins e casas da 

rua Formosa; a terceira casa 

encontrava-se nas traseiras dos 

jardins e casas da rua de Sta. 

Catarina; a quarta era numa 

antiga arrecadação já existente 

também nas traseiras dos jardins 

e casas da rua Formosa 

Gruta Sem dados c. 1908/1909 
No fundo do jardim, próxima à 

casa das máquinas 

Lago Sem dados c. 1908/1909 
No fundo do jardim, próxima à 

casa das máquinas 

Pavilhão Pim-Pam-

Pum/ Escola de tiro 

1ª fase: sem dados 

2ª fase: Joaquim 

Ramos 

3ª fase: sem dados 

1ª fase: c. 

1908 

2ª fase: 1911 

3ª fase: 1923 

Não sabemos onde se 

localizariam os primeiros anexos 

para jogos. A segunda 

construção seria próxima do 

primeiro palco-coreto enquanto 

que a terceiro construção seria 

ao lado da casa das máquinas 

construída em 1922 

Restaurante Sem dados c. 1908/1910 

Para os lados da rua Formosa, 

próximo do primeiro palco-

coreto 

Bilheteira na rua 

Formosa 
Sem dados c. 1911  

W.C. Sr. Fontes 1911 

Localizava-se nas traseiras dos 

jardins e quintas das casas da r. 

de Sta. Catarina 

Tipografia Sem dados c. 1914 
Nos terrenos com acesso pela 

rua Formosa 

Escritórios Sem dados Sem dados 
Nos terrenos com acesso pela 

rua Formosa 
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Ringue de patinagem/ 

Salão de festas 

1ª fase: Manuel 

Fernandes Moreno 

e Leandro de 

Morais 

1ª fase: 1912 
Ao lado, poente, do Salão de 

Inverno/ Hall 

Restaurante Sem dados Sem dados 

Próximo do primeiro palco-

coreto, para os lados dos jardins 

e quintais das casas da rua 

Formosa 

Terraço 
Joaquim Affonso 

Ramos 
1913 Acima do edifício da bilheteira 

Clube Português/Gong 

Club 

1ª fase: sem dados 

2ª fase: João 

Queiroz 

1ª fase: sem 

dados 

2ª fase: 1928 

Nos terrenos com acesso pela 

rua Formosa 

Teatro Sem dados c. 1920/1930 
Não temos informação onde este 

se localizaria 

Chalet Sem dados 
Entre 1935 e 

1938 

Praticamente no mesmo local 

onde antes se encontrava o 

pavilhão da escola de tiro  

Sala de espelhos Sem dados Sem dados 

Provavelmente seria ou no 

hall/salão de inverno ou então 

no salão de festas 
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Doc. 1 - Auto de vistoria ao palco-coreto do Grémio Recreativo, com entrada pela praça 

da Batalha número dois e pela rua de Passos Manoel. [Transcrição do documento 

manuscrito]. 9/07/1904. Fólio 1 a 2. [acessível no Arquivo Histórico do Porto/Casa do 

Infante] A-PUB/12829  

[fl. 1] «Anno do Nacimento de Nosso Senhor Jesus Christo de mil novecentos e quatro, 

aos nove dias do mez de Julho, n’esta cidade do Porto e no Jardim do Grémio Recreativo, 

com entrada pela praça da Batalha, numero dois e pela rua de Passos Manoel achando-se 

presente o meritíssimo Administrador respectivo, o doutor Eduardo da Silva Machado 

Júnior, com o engenheiro civil Henrique Pereira Pinto Bravo, com o ajudante do Inspector 

Geral do Serviço de Incêndios (na qualidade de representante d’este) João Vieira 

d’Almeida, e comigo António Augusto Ferreira da Cunha, secretário da Administração 

do Bairro Oriental, determinou o mesmo meritíssimo Administrador [fl. 1v] que, para 

cumprimento do disposto no despacho  , em data de cinco do corrente, no requerimento 

dirigido ao Excelentissimo Governador Civil pelo proprietário do Grémio Recreativo, 

Manuel Monteiro de Souza, procedesse á vistoria do palco-coreto sito n’este jardim, onde 

tenciona dar espectáculos ao ar livre, nos mezes de Julho, Agosto e Setembro: Procedendo 

o mencionado perito, bem como o ajudante do Inspector Geral de Incêndios, ao exame 

do palco-côreto, foi por elles declardo em seguida: Pelo engenheiro: Que em sua opinião 

o palco-côreto está construído de forma a nada haver a recear quer para os artistas, quer 

para o público, já pela sua solidez, já por nada indicar perigo de incêndio. Pelo Inspector 

ajudante: Que era a sua opinião em tudo conforme com a do perito engenheiro, [fl. 2] 

acrescentando que nem mesmo era necessário o piquete do serviço de bombeiros em 

noites de espectáculos, attendendo á disposição do jardim e construcção do palco-côreto. 

A lotação do jardim foi calculada, segundo declarações do emprezário respectivo, em 

quinhentas entradas ao preço de cem reis cada uma. Para constar mandou o meritíssimo 

Administrador lavrar este auto de vistoria que vai assignar com o engenheiro perito e com 

o ajudante do Inspector Geral, depois de lhes ser lido em voz alta por mim António 

Augusto Ferreira da Cunhs, secretário, que o escrevi e assigno». 
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Doc. 2 - Auto de vistoria aos terrenos sitos por detraz da photographia Alvão, á rua de 

Passos Manoel d’este bairro [Transcrição do documento manuscrito]. 24/08/1907. Fólio 

1 a 3v. [acessível no Arquivo Histórico do Porto/Casa do Infante] A-PUB/12829 

[fl. 1] «Anno do nascimento de Nosso Senhor Jesus Christo de mil novecentos e sete, aos 

vinte e quatro dias do mez de agosto, n’esta cidade do Porto e nos quintaes sitos por detraz 

da photographia ¨Alvão¨, na rua de Passos Manoel, freguesia de Santo Ildefonso, onde, 

segundo requereu Alberto Joaquim, projecta construir um cynematógrapho, tendo 

comparecido o Meritíssimo Administrador do Bairro Occidental, Francisco Mendes 

d’Araújo em serviço também no Bairro Oriental, no impedimento por licença do 

respectivo, acompanhado dos engenheiros civis - Joaquim Augusto de Macedo Freitas, 

como perito por parte da autoridade; Henrique [fl. 1v] Pereira Pinto Bravo, como perito 

por parte do emprezario requerente, e Hermínio Soares como perito de desempate – do 

ajudante do Inspector Geral do Serviço Incêndios, João Vieira d’Almeida, como 

representante d’aquelle Inspector, e por mim António Augusto Ferreira da Cunha, 

Secretário da Administração respectiva, se procedeu em conformidade com o 

determinado pelo Excellentissimo Governador Civil d’este distincto em officio numero 

cento e cincoenta e dois, pela segunda repartição datado de vinte dois do corrente, á 

vistoria dos indicados terrenos, para se verificar se n’elles se podia proceder á construcção 

projectada, em face da planta apresentada no acto. Finda a inspecção ao local, pelo perito 

foi declarada, preencher, digo, foi declarado: Primeiro – Que [fl. 2] á planta, tal como se 

acha elaborada, preencher o fim a que se determinou. Segundo – Que o edifício destinado 

ao cynematógrapho e suas dependências fica com cinco sahidas da platêa geral, sendo 

três directamente para a rua de Passos Manoel e duas para um páteo do lado do edifício, 

e com quatro sahidas da platêa superior, sendo duas para a referida rua e duas para o 

recinto destinado a restaurante, e ainda com mais duas portas para a mesma rua uma em 

cada extremos do edifício. Terceiro – Que a cabine do aparelho que na planta se acha 

projectada de pedra, deverá ser revestida internamente, de folha de ferro ou cartão 

amianto. Quarto – Que sob o princípio algum se deverão admittir no interior do edifício 

ornamentação de estofos de qualquer espécie a não ser colados directamente ao zinco [fl. 

2v] zinco [sic] do telhado. Quinto – Que as coxias centraes das platêas deverão ter a 

largura mínima de um metro e cincoenta centímetros. Sesto – Que a adaptação da luz 

electrica deverá ser feita nas paredes lateraes do edifício e nunca partir do tecto. Sétimo 

– Que as portas exteriores estejam completamente abertas durante os espectáculos e sem 
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possibilidade de se fecharem por ocasião da sahida do público. Oitavo – Que na vistoria 

definitiva a que haja de proceder-se depois de construído o edifício, seja apresentada a 

planta que lhe servirá de base, a qual fica rubricada por elles peritos e pelo ajudante do 

Inspector do Serviço de Incêndios e autoridade com o carimbo da administração do bairro. 

= E pelo referido ajudante do Serviço de Incêndios foi declarado: Primeiro – Que [fl. 3] 

se conforma inteiramente com o parecer dos peritos em tudo o que diz respeito a evitar o 

perigo de incendio, achando porém necessário, que no edifício exista um posto onde 

estejam installadas duas mangueiras de vinte metros de comprimento e de diâmetro de 

quarenta e cinco millimetros, uma agulheta, uma chave de boca d’água, um machado, um 

croque e dois baldes de zinco ou ferro. – Dado por findo o acto, mandou o meritíssimo 

Administrador lavrar este acto de vistoria, que vão assignar com os peritos e com o 

representante do Inspector Geral do Serviço de Incêndios, depois de lhes ter sido lido em 

voz alta por mim, António Augusto Ferreira da Cunha, Secretário que o escrevi e assigno. 

Francisco Mendes d’Araújo, Joaquim Augusto de Macedo Freitas, Joaquim Pereira Pinto 

Bravo, [fl. 3v] Hermínio Soares, João Vieira d’Almeida, António Augusto Ferreira da 

Cunha». 

 

Doc. 3 - Auto de vistoria ao pavilhão denominado ¨Paraíso no Porto¨ [Transcrição do 

documento manuscrito]. 17/03/1908. Fólio 1 a 2v. [acessível no Arquivo Histórico do 

Porto/Casa do Infante] A-PUB/12829 

[fl. 1] «Anno do Nascimento de Nosso Senhor Jesus Christo de mil novecentos e oito, 

aos dezassete dias do mez de Março, nesta cidade do Porto e no pavilhão sito na rua de 

Passos Manoel, número centro e sessenta e três, freguezia de Santo Ildefonso, do Bairro 

Oriental, onde o emprezario Luiz Alberto de Faria Guimarães pretende dar espectáculos 

públicos de cynematographo e outros, dando-lhe a denominação de ¨Paraíso no Porto¨, 

onde o meritíssimo Administrador respectivo, Doutor Eduardo da Silva Machado Júnior, 

foi com os engenheiros civis Joaquim Augusto Macedo de Freitas, perito por parte da 

autoridade, João Teixeira de Queiroz Coelho d’Almeida [fl. 1v] e Vasconcellos, perito 

por parte do emprezario, e Hermínio Soares, como perito de desempate, bem como o 

Inspector Geral do Serviço de Incêndios, Capitão Arthur Maria da Silva Ramos e comigo 

António Augusto Ferreira da Cunha, secretario da Administração, se procedeu a uma 

rigorosa vistoria a [...] o edifício – conforme o despacho do Excelentíssimo Governador 

Civil d’este distrito, datado d’hontem dezesseis de Março e lançado no requerimento, que, 
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para esse effeito lhes foi dirigido pelo emprezario, Luiz Faria Guimarães – para se 

averiguar se o mesmo pavilhão se encontra nas precisas condições de ser aberto ao 

público, para o fim a que se destina. Findo o acto, os [fl. 2] engenheiros, de commum 

acordo declararam que o edifício se achava em todas as condições necessárias de ser 

franqueado ao publico. Pelo Inspector Geral do Serviço de Incêndios foi, por sua vez, 

declarado, que, em sua opinião, o edifício se encontrava nas condições devidas de 

segurança contra o risco de incêndio. Dada por terminada a vistoria, o meritíssimo 

Administrador mandou lavrar este auto que vai ser assignado pelos peritos e pelo 

Inspector Geral do Serviço de Incêndios, depois de lhes ser lido em voz alta por mim 

Antonio Augusto Ferreira da Cunha, secretário que o subscrevi e assigno. (aaa) 

Eduardo da Silva Machado Junior = Joaquim Augusto [fl. 2v] Macedo de Freitas = João 

Teixeira de Queiroz Coelho d’Almeida Vasconcellos = Hermínio Soares = Arthur Maria 

da Silva Ramos = António Augusto Ferreira da Cunha». 

Está conforme,  

Porto Administração do Bairro Oriental, 17 de Março de mil novecentos e oito  

O secretário, 

António Augusto Ferreira da Cunha 

 

Doc. 4 - Sociedade Commercial por quotas constituída entre Luiz Alberto de Faria 

Guimarães e outros [Transcrição do documento manuscrito]. 21/12/1910. Fólio 85v a 

88v. [acessível no Arquivo Distrital do Porto, no livro de Notas para Escrituras Diversas 

do Notário António José de Oliveira Mourão de 17 de Outubro de 1910 a 29 de Dezembro 

de 1910] I/31/2 - 113 

[fl. 85v] «No dia vinte e um do mez de dezembro do anno de mil novecentos e dez, n’esta 

cidade do Porto, na rua Mousinho da Silveira e meu cartório, perante mim Antonio José 

d’Oliveira Mourão, notário, comparareceram como outorgantes: primeiro – Luiz Alberto 

de Faria Guimarães, solteiro, maior, negociante e residente na rua Príncipe Real; segundo 

– Arnaldo Arthur Ferreira Braga, casado, negociante e residente na rua do Breyner; 

terceiro – Antonio da Silva Cunha, casado, capitalista e residente no Grande Hotel do 

Porto, á rua de Santa Catharina; quarto – Francisco Pereira Balga, casado, capitalista e 

residente na rua de Camões; [fl. 86] quinto – Francisco Leite Arriscado, casado, general 
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reformado e residente na rua das Vallas. São todos d’esta cidade e pessôas cuja identidade 

reconheço. E, perante mim e as duas testemunhas idóneas adeante mencionadas, disseram 

que, pela presente escriptura, procedem á formação de uma sociedade nos termos 

constantes dos artigos seguintes: Primeiro – Com a denominação de ¨Empreza Artística, 

Limitada¨ e o sub-título de ¨Jardim Passos Manoel¨, é constituída uma sociedade 

commercial por quotas, de responsabilidade limitada, da qual ficam sendo únicos 

associados os cinco outorgantes. Segundo – A sociedade tem a sua séde no Porto, á rua 

de Passos Manuel, onde se acha montado o seu único estabelecimento, sem sucursaes por 

emquanto. Terceiro – O praso de duração da sociedade é indeterminado e deverá 

considerar-se iniciado em um de dezembro corrente. Quarto – A sociedade tem por 

objecto: a) a exploração de espectáculos cynematographicos e outros divertimentos até 

agora exercida no ¨Jardim Passos Manoel¨ e suas dependências pelo sócio Luiz Alberto 

de Faria Guimarães; b) a exploração de quaesquer outros espectáculos e divertimentos 

que os sócios julguem conveniente; c) a compra, venda e aluguer de fitas, apparelhos e 

materiaes de cynematographia; d) a exploração de todos os negócios congéneres de que 

lhe possa advir lucros. Quinto – O capital social é de trinta contos de reis e acha-se todo 

realisado, sendo de vinte e seis contos a quota do sócio Luiz Alberto de Faria Guimarães 

e de um conto de reis a de cada um dos outros quatro sócios. As quotas d’estes foram [fl. 

86v] pagas em dinheiro e a d’aquelle com os valores seguintes por elle aqui transferidos 

para a sociedade: a) benfeitorias existentes em um terreno sito na rua Passos Manoel, 

d’esta cidade, onde se acha installado o ¨Jardim Passos Manoel¨, consistindo taes 

benfeitorias nas installações, salões e dependências d’esta casa d’espectáculos: o terreno 

é propriedade de terceiro e o valor das benfeitorias é de dezeseis contos de reis; b) motor, 

installação electrica e mais accesorios e utensílios e todo o mobiliário existente no mesmo 

edifício, no valor de dez contos de reis. Sexto – A gerência e administração dos negócios 

sociaes fica competindo aos sócios Luiz Alberto de Faria Guimarães e Arnaldo Arthur 

Ferreira Braga. Ao primeiro compete a gerência technica e artística de todos os 

espectaculos e divertimentos promovidos pela sociedade e ao segundo a gerência 

commercial e financeira d’esta. Paragrapho primeiro – A gerência não poderá acceitar 

nem endossar letras sem audiência da assembleia geral e quaesquer outros actos e 

contractos que tenha de realisar e dos quaes resultem responsabilidade para a sociedade 

deverão ser sancionados e assignados por ambos os gerentes. No caso de desaccôrdo entre 

estes, resolverá o conselho fiscal que então então [sic] deverá ser ouvido. Paragapho 

segundo – A gerência fica dispensada de prestar caução. Setimo – As quantias apuradas 
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serão depositadas em casa bancaria, á ordem da sociedade, logo que passem de um conto 

de reis, podendo o deposito ser feito a praso se a gerência e o conselho fiscal assim o 

entenderem. Oitavo – E’ prohibida aos sócios a exploração [no Porto] de conta própria, 

directa ou indirectamente, de [fl. 87] quaesquer espectaculos ou divertimentos análogos 

aos explorados pela sociedade, sob pena de [pagar a esta digo de] o socio infractor pagar 

a esta uma indemnisação equivalente a cincoenta por cento do valor nominal da sua quota 

ou quotas, as quaes responderão pelo pagamento. Paragrapho único – quando um ou mais 

sócios proponham á assembleia geral da sociedade qualquer negocio de theatro que não 

seja cynematographo ou variedades e ella resolva a sua não exploração, ficará salva ao 

proponente ou proponentes a liberdade de exploral-o de sua conta, sem portanto incorrer 

na penalidade imposta por este artigo. Nono – Todas as deliberações que tenham por fim 

alterações dos haveres sociaes ou votações de despezas extraordinárias, serão tomadas 

por maioria em reunião plena dos associados. Decimo – Os sócios Antonio da Silva 

Cunha, Francisco Pereira Balga e Francisco Leite Arriscado constituem o conselho fiscal. 

Undecimo – Os gerentes elaborarão desde já um regulamento interno que será submetido 

á assembleia geral. Duodecimo – O mandato dos actuaes gerentes terminará em trinta e 

um de dezembro de mil novecentos e onze, podendo porém serem elles reeleitos por 

períodos sucessivos de um anno e devendo sel-o emquanto se provar que trabalham para 

a prosperidade da sociedade. Decimo terceiro – O anno social é o civil, considerando-se 

como primeiro anno o tempo a decorrer até trinta e um de dezembro de mil novecentos e 

onze. Decimo quarto – Os lucros líquidos acusados pelos balandos, depois [fl. 87v] de 

deduzida a percentagem de dez por cento para a formação de um fundo de reserva até que 

este atinja [a importância egual a metade do capital,] terão a applicação que a assembleia 

geral determinar, devendo a distribuição pelos sócios ser feita na mesma proporção das 

suas quotas. Paragrapho primeiro – N’esta mesma proporção serão pelos sócios divididas 

as perdas, se as houver. Paragrapho segundo – O socio Luiz Alberto de Faria Guimarães 

poderá retirar mensalmente da caixa social a quantia de setenta e cinco mil reis, devendo 

as retiradas ser-lhe debitadas para serem encontradas com o que lhe couber de lucros. 

Decimo quinto – Qualquer socio poderá ceder a outro socio toda ou parte da sua quota, 

sem audiência nem da sociedade nem dos demais sócios. Não poderá, porém, fazer a 

cessão a extranhos sem a audiência da sociedade ou dos sócios, tendo aquella e estes o 

direito de adquirir a quota pelo valor constante do ultimo balanço dado. Paragrapho 

primeiro – A sociedade só poderá, todavia, adquirir a quota que pretender alienar-se se 

para isso tiver fundos disponíveis além do capital social. Paragrapho segundo – O direito 
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de preferência concedido á sociedade e aos sócios será exercido pelo modo seguinte: 

Avisada a sociedade e os sócios da projectada alienação, deverão uma e outros responder 

no praso de quinze dias se querem ou não usar o direito de preferência e se nada 

responderem, considerar-se-ha o silencio como indicação de que prescindem do direito e 

poderá então effectuar-se a alienação total ou parcial a favor de extranhos. Decimo sexto 

– No caso de fallecimento de qualquer socio [fl. 88] ficarão os seus herdeiros com a 

respectiva quota, a qual poderão dividir entre si. Decimo setimo – No caso da dissolução 

da sociedade, proceder-se-ha á liquidação conforme os sócios entre si accordarem ou 

conforme a lei, na falta de accordo. Decimo oitavo – As assembleias geraes serão 

convocadas e funcionarão e terão os poderes e attribuições designadas na lei, além 

d’aquellas que por esta escritptura lhes ficam conferidas. Paragrapho único – Qualquer 

dos sócios poderá fazer-se representar nas assembleias por outro socio em quem delegue 

poderes por meio de procuração ou simples carta escripta e assignada por seu punho, mas 

nenhum dos sócios poderá representar mais de um. Decimo nono – Tudo o que não estiver 

aqui especialmente previsto será regulado pelas disposições legaes applicaveis. – 

Disseram ainda os outorgantes que as benfeitorias acima aludidas estão feitas em terreno 

do prédio descripto na primeira secção da primeira Conservatória do Porto sob o numero 

oitocentos e vinte e cinco, a folhas cento noventa e três verso do livro B-decimo. Dou fé 

de assim o outorgarem e acceitarem e declaro archivar para os devidos effeitos uma 

certidão comprovativa de não se achar registada na Repartição competente denominação 

idêntica á adoptada pela sociedade e o conhecimento numero duzentos quarenta e oito, 

pelo qual foi paga hoje na recebedoria do primeiro bairro do Porto a contribuição de 

registo devida pela parte em que os quatro últimos outorgantes adquirem communhão [fl. 

88v] nos immoveis transferidos para a sociedade pelo primeiro outorgante. Foram 

testemunhas presentes José Rosas e Francisco Bernardino Pinheiro de Meirelles, ambos 

viúvos, negociantes e residentes na rua das Flores, d’esta cidade, os quaes vão assignar 

n’esta escritptura com os outorgantes e commigo, que a li em voz alta perante todos. Vae 

pago o sello de trinta e um mil reis. Rasurei ¨dez¨, até que este attinja¨. Entrelinhei 

¨importancia egual a metade do capital¨». 
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Doc. 5 - Cessão de quotas feita por Luiz Alberto de Faria Guimarães e Arnaldo Arthur 

Ferreira Braga e outros [Transcrição do documento manuscrito]. 21/12/1910. Fólio 88v a 

90. [acessível no Arquivo Distrital do Porto, no livro de Notas para Escrituras Diversas 

do Notário António José de Oliveira Mourão de 17 de Outubro de 1910 a 29 de Dezembro 

de 1910] I/31/2 – 113 

[fl. 88v] «No dia vinte e um do mez de dezembro do anno de mil novecentos e dez, n’esta 

cidade do Porto, na rua Mousinho da Silveira e meu cartório, perante mim Antonio José 

d’Oliveira Mourão, notário, compareceram como outorgantes: primeiro – Luiz Alberto 

de Faria Guimarães, solteiro, maior, negociante e residente na rua Príncipe Real; segundo 

– Arnaldo Arthur Ferreira [fl. 89] Braga, casado, negociante e residente na rua do 

Breyner, Antonio da Silva Cunha, casado, capitalista e residente no Grande Hotel do 

Porto, á rua de Santa Catharina, Francisco Pereira Balga, casado, capitalista e residente 

na rua de Camões e Francisco Leite Arriscado, casado, general reformado e residente na 

rua das Vallas. São todos d’esta cidade e pressôas cuja identidade reconheço. – E, perante 

mim e as duas testemunhas idóneas adeante mencionadas, disseram todos que, por 

escriptura publica por mim lavrada hoje, foi constituída uma sociedade commercial por 

quotas de responsabilidade limitada, com séde no Porto e sob a denominação de ̈ Empreza 

Artística, Limitada¨. Que d’esta sociedade são únicos sócios elles outorgantes, possuindo 

o primeiro uma quota de vinte e seis contos de reis e cada um dos segundos outorgantes 

uma outra quota de um conto de reis. Que agora, pretendendo o primeiro outorgante ceder 

aos segundos uma parte d’aquella sua quota, vêm todos pela presente escriptura proceder 

á respectiva divisão, desdobrando-a em cinco quotas. Uma da importância de seis contos 

de reis que fica a ser possuída pelo primeiro outorgante e quatro de cinco contos, casa 

uma das quaes ficará a ser possuída por cada um dos segundos outorgantes, por virtude 

de cessão que a estes passa a fazer aquelle. Disse em seguida o [fl. 89v] primeiro 

outorgante que, por esta mesma escriptura, cede a cada um dos segundos outorgantes uma 

d’aquellas quatro quotas de cinco contos de reis, fazendo-lhes a cessão por um preço de 

egual importância, de que dá quitação a cada um dos quatro cessionários, por d’elles o 

haver recebido n’este acto. Que, tendo a referida sociedade iniciada as suas transacções 

em um de dezembro corrente, ficam de conta e a cargo dos concessionários os lucros e as 

perdas que ás quotas aqui cedidas resultarem das transacções effectuadas pela sociedade 

desde essa data. Declararam por ultimo os quatro segundos outorgantes que cada um 

d’elles aceita a cessão que por este documento lhes fez, o primeiro outorgante, bem como 
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a quitação de preço. Dou fé de assim o outorgarem e mutuamente acceitarem perante as 

testemunhas José Rosas, viúvo e Francisco Bernardino Pinheiro de Meirelles, também 

viúvo, ambos negociantes e residentes na rua das Flores, d’esta cidade, os quaes vão 

assignar n’esta escriptura com os outorgantes e commigo, que li em voz alta perante 

todos. Dou ainda fé de os outorgantes Luiz Alberto de Faria Guimarães, Francisco Pereira 

Balga e Francisco Leite Arriscado haverem ainda declarado que aquelle apenas recebeu 

de cada um d’estes, por conta do preço da cessão que a estes fez, a quantia de três contos 

de reis, ficando por isso cada um d’estes cessionários a dever-lhe a quantia de dois contos 

de reis, que se obrigam a pagar-lhe dentro do praso de doze [fl. 90] mezes, a contar d’esta 

data. Vae pago o sello de onze mil reis». 

 

Doc. 6 – Annuncio da Sociedade por quotas entre a Empresa Artística, Limitada, 

Sociedade Animatographica, Limitada e Sabino Correia Júnior [Transcrição do 

documento datiloscrito]. Diário da República Nº 212 de 11 de setembro de 1911, p. 3844. 

Consultado em 18/06/2017. Disponível em http:// <www.legislacao.org/primeira-

serie/ficha-tecnica-de-diario-da-republica-212-11-serie-i-de-segunda-feira-11-de-

setembro-de-1911-195948> 

 «Para os devidos effeitos se annuncia que, por escritura de 30 de agosto ultimo, 

outorgada perante o notário abaixo assinado, a Empresa Artística, Limitada, do Porto, a 

Sociedade Animatographica, Limitada, e Sabino Correia Júnior & C.ª, d’esta cidade, 

constituíram uma sociedade por quotas, de responsabilidade limitada, nos termos e sob 

as clausulas e condições constantes dos artigos seguintes. 

 1.º - Esta sociedade adopta a denominação de ¨União Cinematographica, 

Limitada¨, fica tendo a sua sede em Lisboa, com escritório na Praça dos Restauradores nº 

31-P, e estabelece uma succursal no Porto, com escritório no Jardim Passos Manuel. 

 2.º - O seu objecto é a exploração da industria e commercio de compra, venda, 

aluguer e fabrica de fitas e apparelhos cinematographicos. 

 3.º - A sua duração é por tempo indeterminado, contando-se o seu começo, para 

todos os effeitos, desde 1 de julho ultimo.  

 4.º - O capital social é de 18:000$000 réis, em três quotas de 6:000$000 réis cada 

uma, respectivamente subscritas pela Empresa Artística, Limitada, pela Sociedade 

Animatographica, Limitada, e pela firma Sabino Correia Júnior & C.ª 
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 5.º - A quota da firma Sabino Correia Júnior & C.ª é representada por dinheiro; a 

quota da Empresa Artística, Limitada, é representada por 59:000 metros de fitas, no valor 

de 3:540$000 réis, por apparelhos animatográficas no valor de 450$000 réis, por 10$000 

réis em dinheiro e pelo trespasse do seu negocio de aluguer de fitas, no valor de 2:000$000 

réis; e a quota da Sociedade Animatographica, Limitada, é representada por 88:000 

metros de fitas, no valor de 5:280$000 réis, por apparelhos animatographicos, no valor 

de réis 850$000, e pelo trespasse do seu negocio de aluguer de fitas, no valor de 

2:000$000 réis, com direito, porem, a receber a differença.  

§ 1.º As quantias em dinheiro já entraram na caixa social, e também já  

existem em poder da sociedade as fitas e apparelhos representativos de parte das quotas. 

§ 2.º A Sociedade Anitographica, Limitada, declara haver já recebido da  

caixa social a quantia de 2:130$000 réis, differença entre a importância da sua quota e os 

valores com que entra para a presente sociedades. 

 6.º - A cessão de quotas só poderá realizar-se mediante consentimento da 

sociedade, a qual, porem, se reserva o direito de preferência para si ou para qualquer das 

societárias. 

  § único. Seja qual for o preço offerecido, poderá a sociedade, consentindo 

na cessão, preferir pelo valor que resultou do ultimo balanço approvado.  

 7.º - Para o effeito do precedente artigo, a societária que pretendeu alienar a sua 

quota assim o communicará á sociedade, em carta registada, com o aviso de recepção, e 

a sociedade, dentro de oito dias, declarará se consente ou não preferir para si ou para 

qualquer das societárias.  

         Decorrido esse prazo, sem ter sido feita a declaração prevista, poderá ser 

livremente realizada a cessão. 

 8.º - A sociedade será representada em juízo e fora d’elle activa e passivamente, 

pelos Srs. Raul Lopes Freire e Arnaldo Arthur Ferreira Braga, os quaes ficam nomeados 

gerentes, sem caução, o primeiro por parte da Sociedade Animatographica Limitada e o 

segundo por parte da Empresa Artística Limitada, percebendo a gratificação que 

oportunamente for fixada em assembleia geral. 

§ 1.º Comprar mensalmente o numero de fitas que julgar indispensável  
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para os fornecimentos a fazer, podendo adquirir um ou mais exemplares de cada fita, 

quando excepcionalmente se torne necessário; 

§ 2.º Os acceites, saques e endossos de letras e quaesquer actos ou 

contratos que não sejam de simples expediente, serão sempre assinados pelos dois 

gerentes, em nome da sociedade, e só assim esta ficará obrigada. 

§ 3.º É conferido por um anno o mandato dos gerentes, os quaes poderão 

e deverão ser reconduzidos emquanto isso convier á sociedade. 

 9.º - Todas as quantias que a gerência apurar serão depositadas á ordem da 

sociedade, em casas bancarias de Lisboa e Porto, conforme provierem de receitas da sede 

ou da succursal.  

 10.º - A gerencia, no exercício do seu cargo, deverá atender ás seguintes clausulas 

especiaes: 

  a) Comprar mensalmente o numero de fitas que julgar indispensável para 

os fornecimentos a fazer, podendo adquirir um ou mais exemplares de cada fita, quando 

excepcionalmente se torne necessário; 

  b) A cada uma das societárias será fornecido, no principio de cada mês, 

balancete do movimento da sociedade durante o mês anterior; 

  c) A admissão dos empregados indispensáveis, e a fixação dos seus 

ordenados e attribuições, serão feitas de commum acordo, e, na falta d’este, pelo que em 

assembleia geral for deliberado; 

  d) A escrituração será feita na sede, e para este fim a succursal fornecerá 

semanalmente uma nota detalhada das receitas arrecadadas e despesas realizadas; 

  e) O stock de fitas será dividido entre a sede e a succursal, conforme as 

exigências dos fornecimentos da provincia. 

 11.º - Todas as fitas compradas mensalmente serão exhibidas em partes iguaes nos 

salões da Sociedade Animatographica Limitada e da firma Sabino Correia Júnior & C.ª, 

mediante o pagamento de 600$000 réis mensaes, por cada uma d’estas empresas, e na 

totalidade no salão da Empresa Artística Limitada, mediante o pagamento de 800$000 

réis mensaes.  



	 256	

  § 1.º A sociedade só poderá fornecer estreias em Lisboa e Porto ás 

empresas societárias, mas é livre o fornecimento a qualquer cinematographo do país, de 

fitas passadas nos salões das mesmas empresas societárias.  

  § 2.º As empresas societárias dividirão entre si as estrias na melhor 

harmonia podendo, sempre que queiram, exhibir a mesma fita no mesmo dia. 

  § 3.º Para os effeitos d’este artigo, serão considerados de estranhos os 

salões das empresas societárias, que não sejam os denominados ̈ Salão Central¨ e ̈ Chiado 

Terrasse¨, em Lisboa e ¨Jardim Passos Manuel¨ no Porto, de modo que quaesquer outros 

que não sejam estes, considerar-se-hão sempre alugadouros comuns. 

 12.º - A obrigação da exhibição e pagamento de fitas entre as empresas societárias 

durará emquanto estas todas, ou algumas, forem proprietárias dos salões que, como seus, 

aqui foram designados ou emquanto não explorarem habitual e exclusivamente outro 

género de espectaculos. 

 13.º - A assembleia geral será convocada por qualquer dos gerentes, e até por 

qualquer dos gerentes das societárias, sempre que julguem conveniente a reunuão. 

  § único. A convocação será feita por cartas registadas, expedidas com a 

antecedência de três dias, sem prejuízo do que a lei determina para casos especiaes. 

 14.º - O anno social é o civil, devendo os balanços e contas ser fechados em 31 de 

dezembro de cada anno e apresentados á assembleia dos sócios até ao fim de janeiro 

seguinte. 

 15.º - Os ganhos, líquidos de todas as despesas e encargos, terão a seguinte 

applicação: 

  1.º 15 por cento para o fundo de reserva, até que este attinja metade do 

capital social e sempre que for preciso reintegrá-lo. 

  2.º 85 por cento para dividendo ás empresas societárias, na proporção das 

quotas. 

 16.º - É expressamente prohibido ás empresas societárias exerer de conta própria, 

por si, por qualquer dos seus sócios ou por interposta pessoa, commercio ou industria 

iguaes aos da presente sociedade. 
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 Aquella das mesmas empresas que transgredir esta clausula pagará á presente 

sociedade, como indemnização de perdas e damnos, a importância em dinheiro 

correspondente a 50 por cento da sua respectiva quota, a qual responderá por esse 

pagamento. 

  § único. O Sr. Carlos Ferrão, socio da Sociedade Animatographica 

Limitada, e proprietário da Lusa Film, poderá livremente continuar a exploração da sua 

industria de fabrico de fitas, dando, porém, a preferência do seu aluguer ou venda á 

presente Sociedade. 

 17.º - Na hyphotese de dissolução de qualquer das empresas societárias, aquelle 

dos sócios que adquirir a respectiva quota assumirá todos os direitos e obrigações d’esta, 

salvo se a presente sociedade, dentro de trinta dias, resolver adquirir para si ou para 

qualquer das outras empresas societárias, essa mesma quota, caso em que lhe será feita a 

cessão, nos termos e condições a que se refere o artigo 6.º  

 18.º - Em todo o omisso, regularão as deliberações dos sócios, as disposições da 

lei de 11 de abril de 1901 e a demais legislação applicavel». 

 Lisboa, 2 de setembro de 1911 

  O notário, António Tavares de Carvalho 

 

Doc. 7 - Auto de vistoria ao salão do Jardim de Passos Manoel [Transcrição do documento 

manuscrito]. 1/02/1913. Fólio 1 a 5v. [acessível no Arquivo Histórico do Porto/Casa do 

Infante] A-PUB/12829 

[fl. 1] «Anno de mil novecentos e treze, ao primeiro dia do mez de fevereiro, nesta cidade 

do Porto e no Jardim de Passos Manoel, sito na rua de Passos Manoel, freguesia de Santo 

Ildefonso, do Bairro Oriental, estando presente o cidadão Administrador respectivo, 

doutor Arthur Abeilard Teixeira, com os engenheiros civis – Arnaldo Casimiro Barbosa, 

Joaquim Augusto de Macedo Freitas e José Guilherme de Parada e Silva Leitão, 

nomeados para peritos para a vistoria a que vai proceder-se, o primeiro por parte da 

autoridade, o segundo por parte da Empresa do Jardim Passos Manoel, proprietária do 

salão a vistoriar, e o terceiro como perito de desempate, e comigo António Augusto 

Ferreira da Cunha, secretario do seu cargo, se procedeu a uma rigorosa vistoria a todo o 

salão destinado a patinagem, [fl. 1v] banquetes, concertos e bailes, para assim satisfazer 
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ao determinado pelo Excelentíssimo Senhor Governador Civil em seu ofício numero 

vinte, pela segunda repartição, expedido em data de vinte e oito do corrente, a fim de se 

verificar se o salão reúna as condições necessárias para ser aberto ao publicl. Assim, e 

nos termos do determinado no artigo terceiro do Edital do Governo Civil de cinco de 

Junho de mil oitocentos noventa e trez e tendo o cidadão Administrador lido e feito 

entrega aos peritos mencionados, bem como ao representante do Inspetor Geral do 

Serviço de Incêndios, Francisco maria de Freitas, Inspetor Ajudante, dos quesitos a que 

tinham de responder, escritos na folha por êles rubricada e que faz parte integrante deste 

processo, tendo, igualmente, os mesmos peritos prestado o devido juramento de honra, 

nos termos legais, e finda a vistoria [fl. 2] mencionada, os peritos de comum acordo, 

declaram o seguinte: Quanto ao primeiro quesito: Responderam afirmativamente. – 

Quanto ao segundo: Tem uma porta de entrada com dois metros e dez centímetros de 

largura, e duas exclusivamente de saída, ao fundo do salão – uma no mesmo nível do 

salão, com um metro e quarenta e cinco centímetros de largura, e outra, no patamar da 

escada da galeria com um metro de largura, além destas duas portas, deve considerar-se 

também como de sahida a única porta de entrada que da para o hall.¨ Quanto ao terceiro: 

Para que a porta do patamar das galerias possa funcionar convenientemente para o fim a 

que é destinado, deve o varandim exterior ter uma grade de ferro de noventa centímetros 

de altura e uma escada de fácil acésso, que, da mesma forma que a da porta de saída do 

pavimento inferior, devem ser de ferro [fl. 2v] ferro [sic] e de largura não inferior a um 

metro e cincoenta centímetros,  - escadas essas que serão condusidas ao quintal contiguo 

ao fundo do salão; e atendendo ao redusido numero de pessoas que as galerias 

comportam, a sahida pela porta de entrada é fácil, visto que, em caso de necessidade, digo 

fácil, desde que se aproveitem também para sahida, como é indispensável que se 

aproveitem, o anexo destinado á ¨toilette¨ das senhoras, no pavimento superior, e, no 

inferior, a passagem para as bilheteiras, para o que é necessário tornar estas duas 

passagens independentes da ¨toilette¨ e do compartimento de arrumações, inferior. 

Quanto ao quarto: Dentro do salão não há bocas de incendio. = Quanto ao quinto: 

Prejudicado pela resposta ao anterior quesito. Quanto ao sexto: Existe uma loja ampla, 

actualmente vasia, e um compartimento servindo de adega. Quanto [fl. 3] Quanto [sic] ao 

setimo: Tem iluminação electrica própria, sem iluminação suplementar de qualquer 

espécie – Quanto ao oitavo: As bancadas ao longo das paredes são fixas; e, actualmente, 

encontram-se, no salão e galerias, algumas cadeiras soltas, que, evidentemente, não 

pertencem á ornamentação do salão, declarando os proprietários que estão em construção 
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as cadeiras que vão ser destinadas ás galerias, em número de cem, que são de ferro e fixas. 

– Quanto ao nono: Na platéa, seiscentas pessoas, nas galerias, duzentas, sendo cem o 

numero máximo de pessoas sentadas. = Pelo Inspector Ajudante do seviço de Incêndio 

foi, por sua vez, declarado: Primeiro: estabelecer escadas de um metro e cincoenta 

centímetros de largo, pelo menos, convenientemente solidas e resguardadas por corrimão, 

partindo diretamente das varandas existentes ao fundo [fl. 3v] fundo [sic] do salão, para 

os terrenos contíguos, Segundo: dar maior largura ás escadas do acésso ás galerias pela 

frente do salão, e torna-las menos ingremes e de mais fácil utilisação – Terceira: abrir, no 

armazém, situado por baixo do salão e onde se vão conservar meteriais combustíveis, 

uma saída direta para o quintal. – Quarto: estabelecer duas torneiras com mangueira e 

agulheta: Quinto: colocar luzes suplementares em pontos convenientes, dentro do salão: 

Sexto: colocar um telefone de comunicação com o posto de bombeiros da ¨cabine¨ do 

cinematografo próximo, ou campainha elétrica de alarme. – Setimo: Que quando tenham 

de ser colocadas cadeiras em filas, no salão, se observe o que está disposto relativamente 

aos teatros, com referencia á afixação de cadeiras [fl. 4], á largura e numero de coxias, 

etc; não se permitindo, de modo algum, a colocação de cadeiras fixas digo de cadeiras 

soltas [sic]. Dado por findo o acto, mandou o cidadão Administrador lavrar este auto, que 

vai assinar com os peritos e com o Inspetor de Incendios Ajudante, depois de a todos ser 

lido em voz alta por mim António Augusto Ferreira da Cunha, secretario, que o escrevi e 

assino.  

Arthur Abeilard Teixeira; Arnaldo Casimiro Barbosa; Joaquim Augusto Macedo de 

Freitas; José Guilherme Para Silva Leitão; Francisco Maria de Freitas; António Augusto 

Ferreira da Cunha 

[fl. 5] Quesito propostos aos peritos que tem de vistoriar o salão de concertos, bailes, 

banquetes e patinagem no Jardim Passos Manoel, desta cidade do Porto. 

 Primeiro: Está o salão em condições de solidez, atento o fim a que se destina? 

 Segundo: Quantas portas de entrada e saída tem; quaes as suas dimensões, sua 

situação em relação á sala e para que local, ou locais, dão saída? 

 Terceiro: As mesmas portas estão em condições de dar fácil e pronta saída ao 

publico? 

 Quarto: Tem bocas de incendio: quantas, sua situação, proveniência da água 

porque são alimentadas?  
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 Quinto: Tem material dispensável ao serviço de incêndios? 

 Sexto: Inferiormente á sala existe loja, deposito em arrecadação? 

[fl. 5v] A que é destinado? 

 Setimo: Qual o systema do de [sic] iluminação? Tem iluminação suplementar a 

velas ou elétrica, fornecida por acumuladores privativos?  

 Oitavo: Todas as cadeiras e bancadas são fixas? 

 Nono: Qual o limite máximo de espectadores, que pode ser consentido. 

a) na platea 

b) no balcão». 

Porto, um de fevereiro de 1913 

 

Doc. 8 - Cessão de quota que fáz Francisco Pereira Balga e Arnaldo Artur Ferreira Braga 

em 4 de Outubro de 1913 [Transcrição do documento manuscrito] 4/10/1913. Fólio 67v 

a 68 [acessível no Arquivo Distrital do Porto, no livro de Notas para Escrituras Diversas 

do Notário Substituto António Borges de Avelar, de 17 de Setembro de 1913 a 29 de 

Novembro de 1913] I/31/3 – 116 

[fl. 67v] «Saibam os que esta escritura virem que no dia quatro do mês de Outubro do ano 

de mil novecentos e treze, nesta cidade do Porto no meu escritório, perante mim, António 

Borges de Avelar, notário substituto do Doutor Augusto Corado de Campos, 

compareceram, como outorgantes: primeiro – Francisco Pereira Balga, casado, 

proprietário, da rua de Camões, e segundo – Arnaldo Artur Ferreira Braga, casado, 

proprietário, da rua do Breiner. São os outorgantes desta cidade e meus conhecidos. 

Perante as testemunhas disse o primeiro outorgante: Que é um dos quatro sócios da 

Empresa Artística Limitada, sociedade por quotas, com séde nesta cidade, á rua de Passos 

Manoel, e constituída por escritura de vinte e um de Dezembro de mil novecentos e dez, 

lavrado pelo notário Doutor Antonio Mourão e registada no Tribunal do Comércio, d’esta 

cidade. Que podendo dispor do direito que tem á sua quota em tal sociedade, pela presente 

escritura fas déla venda ao segundo outorgante, também sócio da [fl. 68] referida 

sociedade, pelo preço de vinte mil e quinhentos escudos, que já recebeu do comprador e 

por isso deste preço lhe dá quitação, ficando assim o segundo outorgante no logar dêle 

primeiro outorgante para todos os efeitos que respeitem á sua qualidade de sócio da 
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aludida sociedade. Que se obriga a faser este contracto bom, como é de direito. O que 

tudo foi aceite pelo segundo outorgante. Testemunhas, Alfredo Nunes de Matos, solteiro, 

maior, empregado comercial, da rua da Boa Vista, e Joaquim Gomes Rodrigues, casado, 

guarda livros, da rua da Constituição, ambos desta cidade e assinaram esta escritura com 

os outorgantes depois de lida por mim em voz alta. Vae ter quatro escudos e setenta e 

cinco centavos de sêlo. [Emendei Outubro]». 

 

Doc. 9 - Cessão de quota que faz Francisco Leite Arriscado a Arnaldo Artur Ferreira 

Braga em 11 de Outubro de 1913 [Transcrição do documento manuscrito]. 11/10/1913. 

Fólio 74 a 74v [acessível no Arquivo Distrital do Porto, no livro de Notas para Escrituras 

Diversas do Notário Substituto António Borges de Avelar, de 17 de Setembro de 1913 a 

29 de Novembro de 1913] I/31/3 – 116 

[fl. 74] «Saibam os que esta escritura virem que no dia onse do mês de Outubro do ano 

de mil novecentos e treze, nésta cidade do Porto, no meu escritório perante mim, Antonio 

Borges de Avelar, notário substituto do Doutor Augusto Corado de Campos, 

compareceram como outorgantes: primeiro – Francisco Leite Arriscado, casado, 

proprietário, da rua das Valas; segundo – Arnaldo Artur Ferreira Braga, casado, 

proprietário, da rua do Breiner. São os outorgantes désta cidade e meus conhecidos. 

Perante mim e as testemunhas disse o primeiro outorgante: Que é um dos sócios da 

¨Empresa Artística Limitada¨ - sociedade por quotas, com séde nésta cidade, rua de 

Passos [fl. 74v] Manoel, constituída por escritura de vinte e um de Dezembro de mil 

novecentos e déz, lavrada pelo notário Doutor António Mourão e registada no tribunal do 

Comércio, désta cidade: Que podendo dispôr do direito que tem á sua quota em tal 

sociedade, pela presente escritura fás déla venda ao segundo outorgante, também socio 

da referida sociedade, pelo preço de sete mil e quinhentos escudos, que já recebeu do 

comprador e por isso dêste preço lhe dá quitação, ficando assim o segundo outorgante no 

logar dêle primeiro outorgante para todos os efeitos que respeitem á sua qualidade de 

socio da aludida sociedade: Que se obriga a fazer este contracto bom, como é de direito. 

O que foi aceite pelo segundo outorgante. Testemunhou Francisco Pereira Balga, casado, 

proprietário, da rua de Camões e José (Joaquim Teixeira de...) [sic] Joaquim Cardoso 

Teixeira Junior, casado, solicitador, da rua Fernandes Tomás, ambos désta cidade e 

assinaram esta escritura com os outorgantes depois de lida por mim em vós alta. Vai ter 

quatro escudos e setenta e cinco centavos de sêlo». 
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Doc. 10 - Contracto de locação entre Henrique Ferreira Alegria e a Empresa Artística, 

Limitada [Transcrição do documento manuscrito]. 16/12/1913. Fólio 23v a 27v [acessível 

no Arquivo Distrital do Porto, no livro de Notas para Escrituras Diversas do Notário 

António José de Oliveira Mourão, de 5 de Dezembro de 1913 a 19 de Janeiro de 1914] 

I/31/3 – 116 

[fl. 23v] «No dia dezasseis do mês de Dezembro do ano de mil novecentos e treze, nesta 

cidade do Porto, na rua Mousinho da Silveira e meu cartório, perante mim Antonio José 

de Oliveira Mourão, notário, compareceram como outorgantes: primeiro – Arnaldo 

Arthur Ferreira Braga, casado, proprietário e residente da rua do Breiner, na qualidade de 

sócio-gerente e em nome da ¨Empreza Artística, Limitada¨, sociedade comercial por 

quotas, com sede no Porto, á rua Passos Manuel; segundo – Henrique Ferreira Alegria, 

casado, comerciante e residente na rua Herois de Chaves. Ambos [fl. 24] os outorgantes 

são desta cidade e pessoas cuja identidade reconheço. E, perante mim e as duas 

testemunhas idóneas adiante mencionadas, disse o segundo outorgante Henrique Ferreira 

Alegria: Que êle é dono e possuidor do edifício em que se acha instalado o Theatro 

Olympia, á rua Passos Manuel referida e que por êle foi construído em terreno pertencente 

a Dona Emília Leopoldina de Morais e ao comendador Joaquim Bernardino Guimarães, 

dos quais êle outorgante está de posse por virtude de contractos de arrendamento e 

sublocação feitos com aqueles indivíduos e com Domingos Alvão por três escritos 

particulares sendo dois legalisados por mim em dezassete e vinte e dois de Junho de mil 

novecentos e onze e o outro pelo notário nesta cidade Domingos Curado em trinta de 

Julho do corrente ano. Que um dos terrenos aludidos faz parte do prédio descrito na 

primeira secção da primeira Conservatoria do Porto sob o numero cinco mil e dezanove, 

a folhas oitenta e quatro do livro B-vinte e seis, constituindo o outro o prédio descrito na 

mesma Conservatoria e secção sob o número quarenta e cinco mil quinhentos e noventa 

e dois, a filas quarenta e nove do Livro B-centro e trinta. Que igualmente é êle segundo 

outorgante o dono e possuídos do mobiliário, utensílios, acessórios e [fl. 24v] aprestes do 

dito teatro que se acham descriminados no inventario ou relação que, assinada por êle e 

pelo primeiro outorgante, fica apensa a esta escritura para ser transcrita nas suas copias e 

ficar fazendo dela parte integrante, sendo ainda dono de toda a instalação electrica feita 

no dito edifício e mostrada pelas duas plantas da parte interior e exterior do aludido 

prédio, as quais estão feitas e assinadas por ambos os outorgantes em duplicado, ficando 

em poder de cada um dêles um exemplar de cada um dêsses documentos. Que, podendo 
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dispôr livremente daquêle edifício e da dita sua instalação electrica, mobiliário, utensílios 

e acessórios, dá êle segundo outorgante todos esses haveres de locação á Empreza aqui 

representada pelo primeiro outorgante, para que ele possa, directamente ou por 

intermedio de terceiros, explorar o aludido teatro de conta dela e como entender. Que este 

contracto é feito sob as condições seguintes: Primeira – A sua duração é de sete anos, 

contados de um de Abril próximo, data em que o locador deverá entregar á locatária o 

edifício e todos os mais valores aqui locados, sob pena de ficar rescindido este contracto 

e ter a locatária o direito de haver de locador, como indenisação, a quantia de três contos. 

Segunda – A locatária deverá pagar ao locador, no último dia de cada um dos mêses da 

duração [fl. 25] do contracto, a quantia de cento e cincoenta escudos. Esta importância 

não sera sujeita a dedução de espécie alguma; e assim, além dela, serão pagas pela 

Empreza locatária, não só as rendas fixadas nos citados contractos de sublocação e 

arrendamento, como os prémios dos seguros feitos, as contribuições predial e industrial 

e os mais impostos que, por causa do teatro, sejam lançados ao locador e todas as mais 

despezas ocasionadas pela existência do teatro, sejam elas quais fôrem. Parágrafo único 

– Para os efeitos de imposto do sêlo devido por este contracto, ficam avaliados todos os 

encargos de pagamento aqui impostos á locatária em três contos anuais. Desta 

importância, considerada para o indicado fim como preço locativo, correspondem 

seiscentos escudos ao imobiliário, correspondendo os restantes dois mil e quatrocentos 

escudos á instalação electrica e outros mobiliários alugados e ao direito de exploração do 

teatro. Terceira – A Empreza locatária fica obrigada á perfeita conservação e limpeza do 

prédio e mais valores locados, devendo fazer á sua custa todas as reparações e 

substituições que para isso se tornem necessárias. Quarta – A Empreza locatária poderá 

fazer no edifício do teatro as [fl. 25v] obras e alterações que julgar convenientes, 

incluindo as de abertura de portas que estabeleçam comunicação com o seu prédio 

vizinho. Fica, porém, expressamente obrigada a repor tudo no seu actual estado, de forma 

a entregar o prédio e instalação electrica e todas as mais instalações ali existentes a esta 

data, nos precisos termos e condições mostradas pelas plantas a que atráz se fez 

referência, e não poderá dar ao teatro outra denominação que não seja a que êle 

actualmente tem, a qual não poderá fazer desaparecer da sua fachada nem de qualquer 

outro ponto em que ela se encontre pintada ou gravada. Quinta – A locatária não poderá 

utilizar qualquer parte, interior ou exterior, do edifício, na colocação de reclames ou 

anúncios de terceiros, pois o direito dessa locação fica reservado exclusivamente ao 

locador que, no uso dêle, poderá utilizar-se de todos os pontos do edifício que não sejam 
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necessários á exploração do teatro. Não poderá, porém, o locador fazer qualquer 

colocação de tal naturêza nem na frontaria nem na sala de espectaculos do teatro. Sexta – 

Não poderá a locatária fazer ou consentir que se faça no edifício do teatro exposição 

alguma de fotografia emquanto durar o contracto de sub-arrendamento de terreno feito 

com Domingos Alvão. Sétima – A locatária fica obrigada [fl. 26] a facultar a entrada a 

assistência gratuita do locador e de sua mulher e seus filhos aos espectaculos que fôrem 

dados no edifício, ficando além disso obrigado a fonecer os bilhetes de entrada a que 

Domingos Alvão e Dona Emília Leopoldina Pereira de Morais teem direito pelos citados 

contractos de vinte e dois de Junho de mil novecentos e onze e trinta de Julho de mil 

novecentos e treze e ainda ao Comendador Joaquim Bernardino Guimarães três bilhetes 

superiores. Oitava – As rendas, aqui postas a cargo da locatária e respeitantes aos terrenos 

em que o teatro está construído, serão pagads por ela, em nome do locador, directamente 

aos senhorios e sublocador, nas épocas fixadas, para o seu pagamento, nos respectivos 

contractos. E, para o caso de ser preciso depositar judicialmente tais rendas, confere aqui 

o locador á locatária os necessários poderes forenses, constituindo-a sua procuradora com 

a obrigação de substabelecer em advogado ou solicitador. Nona – A locatária responderá 

para com o locador por todas as perdas que este sofrer com a falta de pagamento de 

prémios de seguro e rendas de terreno, nos prazos fixados para os seus vencimentos. 

Decima – No caso de ser proibida pelas autoridades competentes [fl. 26v] a abertura do 

teatro ao público por facto cuja culpa não possa ser imputada á locatária, terá esta o direito 

ou de rescindir o presente contracto ou de abater ao preço de locação a importância 

correspondente ao tempo que durar essa proibição. E se esta durar mais de oito dias 

poderá também o locador rescindir este contracto, notificando disso, judicialmente ou por 

carta registada, a Empresa locatária, á qual no entendo fica reservado o direito de obstar 

a essa rescisão, pedida pelo locador, pagando a este a (satisfazendo digo a) renda fixada 

e satisfazendo todos os mais encargos impostos pela condição segunda, durante todo o 

restante tempo de proibição. Este mesmo pagamento e satisfação de encargos será feita 

pela Empresa locatária durante todo o tempo que mediar entre aquela notificação e a 

entrega de todos os valores locados se, pela forma dita, a locatária não quiser obstar á 

rescisão pedida pelo locador. Parágrafo único – Para os efeitos do abatimento de que fala 

esta condição, considerar-se-ha como preço locativo, não só aquêle que é pago ao locador 

como as rendas pagas pelos terrenos e a contribuição predial e prémios de seguros. 

Undecima – A móra no pagamento da mensalidade de cento e cincoenta escudos, superior 

a cinco dias, dará ao locador o direito, não só de despejar [fl. 27] o locatário, como o de 
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exigir o imediato pagamento de todas as mensalidades vencidas e daquelas que 

houvessem de vencer-se até ao termo do praso fixado para a duração do contracto. 

Duodécimo – Se porventura vier a ser convertido em penhora e arresto que se acha feito 

no edifício do teatro, conversão essa que aliás não é de esperar, poderá a locatária ou 

efectuar o pagamento daquilo que fôr pedido pela execução, descontando a respectiva 

importância nas mensalidades de que então em diante houvesse de pagar ao locador por 

efeito do presente contracto, ou rescindir este, sem direito, porém, a qualquer 

indemnização. E este direito só se tornará efectivo para a locatária no dia da arrematação 

do prédio penhorado se, não tendo ela feito o dito pagamento, o não tivesse feito até esse 

dia o locador. Declarou o primeiro outorgante a aceitar o contracto em todos os seus 

termos para a sociedade que administra e aqui representa. Dou fé de assim o outorgarem 

e aceitarem, sendo testemunhas António Maria Lopes Teixeira, casado, jornalista, 

morador da Travessa da Póvoa e António do Nascimento Junior, casado, comerciante e 

residente na Praça Marquês de Pombal, ambos desta cidade, [fl. 27v] os quais vão assinar 

nesta escritura com os outorgantes e comigo, que a li em voz alta perante todos. Vai pago 

o sêlo de vinte e dois escudos e dez centavos». 

 

Doc. 11 - Cessão de direitos creditorios, feita por Henrique Ferreira Alegria a António do 

Nascimento Júnior [Transcrição do documento manuscrito]. 27/02/1914. Fólio 18v a 19 

[acessível no Arquivo Distrital do Porto, no livro de Notas para Escrituras Diversas do 

Notário António José de Oliveira Mourão, de 23 de Fevereiro de 1914 a 28 de Março de 

1914] I/31/3 – 116 

[fl. 18] «No dia vinte e sete do mês de Fevereiro do ano de mil novecentos e quatorze, 

nesta cidade do Porto, na rua Herois de Chaves e casa número quatrocentos e ssenta e 

quatro, aonde vim a requerimento dos interessados, perante mim António José de Oliveira 

Mourão, notário na camara, compareceram como outorgantes: primeiro – Henrique 

Ferreira Alegria, casado, comerciante e residente nesta casa; segundo – António do 

Nascimento Junior, casado, comerciante e residente na Praça Marquês de Pombal, desta 

cidade. Reconheço a identidade dos outorgantes, os quais foram reconhecidos como os 

próprios por mim e pelas duas testemunhas idóneas adiante mencionadas. E, perante mim 

e estas, disse o primeiro que, por escritura pública lavrada nas minhas notas em dezasseis 

de Dezembro de mil novecentos e treze, deu êle de locação á ¨Empreza Artística, 

Limitada¨, sociedade comercial por quotas, com sede no Porto, o seu ¨Theatro Olympia¨ 
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situado á rua Passos Manuel, desta cidade. Que, por virtude dêsse contracto, ficou aquela 

Empresa locatária obrigada a pagar-lhe a quantia de cento e cincoenta escudos no última 

dia de cada um dos mêses da duração do mesmo contracto, feito pelo praso de sete anos 

a contas de um de Abril próximo. Que agora, pela presente escritura, cede êle primeiro 

outorgante ao segundo todo o seu [fl. 19] direito ás prestações referidas, no montante de 

doze mil e seiscentos escudos, que o cessionário receberá da Empresa obrigada ao seu 

pagamento, como coisa sua que fica sendo. Que faz cessão pelo preço de dez contos, de 

que dá plena quitação ao cessionário por dêle o haver já recebido. Declarou o segundo 

outorgante aceitar a presente cessão e quitação. Dou fé de assim o outorgarem e 

aceitarem, sendo testemunhas Carlos Ferreira Monteiro Guimarães, casado, guarda-

livros, residente na rua Pinto Bessa e Joaquim Pereira Ribeiro, casado, empregado 

comercial e residente na rua de São Vítor, ambos desta cidade, os quais vão assinar nesta 

escritura com os outorgantes e comigo, que a li em voz alta perante todos. Vai pago o 

sêlo de seis escudos. Rasurei ¨dez¨ e ¨seis¨». 

 

Doc. 12 - Modificação de sociedade comercial por quotas ¨Empresa Artística, Limitada 

[Transcrição do documento manuscrito]. 7/03/1914. Fólio 34v a 37v [acessível no 

Arquivo Distrital do Porto, no livro de Notas para Escrituras Diversas do Notário António 

José de Oliveira Mourão, de 23 de Fevereiro de 1914 a 28 de Março de 1914] I/31/3 – 

116 

[fl. 34v] «No dia sete do mês de Março do ano de mil novecentos e quatorze, nesta cidade 

do Porto, na rua Mousinho da Silveira e meu cartório, perante mim António José de 

Oliveira Mourão, notário, compareceram como outorgante: primeiro – Arnaldo Artur 

Ferreira Braga, casado, proprietário e residente na rua do Breiner; segundo – António da 

Silva Cunha, casado, comerciante e residente no Hotel do Porto, á rua Santa Catarina; 

terceiro – Doutor Alvaro de Vasconcelos, casado, advogado e residente na Avenida da 

Boavista; quarto – Alberto Nunes de Matos, casado, comerciante e residente na rua 

Alvares Cabral. São todos desta cidade e pessoas cuja identidade reconheço. E, perante 

mim e as duas testemunhas idóneas adiante mencionadas, disseram que, por escritura 

pública lavrada nestas notas em vinte e um de Dezembro de mim novecentos e dez, 

constituiu-se uma sociedade comercial por quotas de responsabilidade limitada, com sede 

no Porto e a denominação de Empresa Artística, Limitada. Que dessa sociedade ficaram 

a ser únicos sócios os dois primeiros outorgantes e Luiz Alberto de Faria Guimarães, 



	 267	

Francisco Leite Arriscado e Francisco Pereira Balga, os quais subscreveram e pagaram o 

capital social na importância de trinta contos. Que, posteriormente, faleceu o sócio Luiz 

Alberto Faria de Guimarães, sendo a sua quota adquirida pelos restantes quatro sócios, 

em comum e em partes iguais. E, mais tarde, [fl. 35] por escritura de quatro e onse de 

Outubro de mil novecentos e treze, lavradas pelo notário-substituto Borges de Avelar, 

desta cidade, cederam os ditos Balga e Arriscado ao primeiro outorgante todos os seus 

direitos e obrigações de sócios. Que, nestas condições, são actualmente os dois primeiros 

outorgantes os únicos sócios da designada sociedade, de cujo capital pertencem (ao 

segundo outorgante) sete mil e quinhentos escudos, representativos da sua primitiva quota 

de um conto e de uma quarta parte da quota do finado socio Faria Guimarães, pertencendo 

(ao primeiro sócio) os restantes vinte e dois mil e quinhentos escudos que representam as 

primitivas quotas dêle e dos ditos Balga e Arriscado, de quem é cessionário e as restantes 

três quartas partes da quota do dito finado socio. Que agora, pela presente escritura, é a 

mesma sociedade modificada pela entrada, para ella, como sócios novos, dos dois últimos 

outorgantes, pelo aumento do capital que fica elevado a oitenta contos e pela alteração de 

várias das condições de pacto social. Que a importância do aumento do capital foi 

subscrita e paga, em dinheiro, pelos quatro sócios, sendo quinhentos escudos por cada um 

dos dois últimos outorgantes, quinze mil e quinhentos escudos pelo segundo e trinta e três 

mil e quinhentos escudos pelo primeiro. E nêstes termos estipulam os [fl. 35v] 

outorgantes que a designada sociedade passa a ser regulada pelas clausulas e condições 

seguintes: Primeira – A sociedade contínua a denominar-se Empresa Artística, Limitada, 

usando como sub-título o nome Jardim Passos Manuel. Segunda – São seus sócios os 

outorgantes nesta escritura Arnaldo Artur Ferreira Braga, António da Silva Cunha, 

Alberto Nunes de Matos e Doutor Alvaro de Vasconecelos. Terceira – A sociedade 

contínúa a ter a sua sede e estabelecimento na rua Passos Manuel, desta cidade, sem 

sucursais por emquanto. Quarta – São objecto da sociedade: a) A exploração 

cinematográfica, teatral e outras diversões no Jardim Passos Manuel, propriedade da 

Empresa. b) A aquisição e exploração, por compra ou arrendamento, de quaisquer casas 

de espectáculos que convenham á sociedade. c) A compra, venda, aluguer e fabrico de 

fitas cinematográficas. d) A exploração de quaisquer outros negócios congéneres que 

convenham á sociedade. e) A exploração de qualquer indústria a que de futuro possam 

adaptar-se as suas várias instalações e dependências. Quinta – É indeterminada a duração 

da sociedade, contando-se os anos sociais pelos civis. Sexta – O capital social, 

primitivamente de trinta contos, passa a ser de oitenta contos e acha-se todo realisado, 
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pertencendo cincoenta e seis contos ao [fl. 36] sócio Arnado Braga; vinte e três contos ao 

socio Silva Cunha; quinhentos escudos ao socio Matos e outros quinhentos escudos ao 

sócio Doutor Vasconcelos. A importância do aumento foi paga em dinheiro. Sétima – A 

gerência e administração de todos os negócios da sociedade fica a cargo do sócio Arnaldo 

Braga. Parágrafo único – As suas atribuições serão estabelecidas em regulamento interno, 

aprovado em assembleia geral e transcrito na respectiva acta. Oitava – Na falta ou 

impedimento do sócio-gerente será este substituído pelo socio Alberto Matos. Nona – O 

gerente fica dispensado de prestar caução. Decima – A sociedade poderá emitir 

obrigações nos termos da lei. Undecimo – São permitidas á sociedade a aquisição de 

obrigações próprias e as operações legais sôbre elas. Duodecima – Os sócios reunir-se-

hão em assembleia geral ordinária no fim de cada ano para serem discutidos e votados o 

relatório, balanço e contas, fasendo-se a divisão de lucros pela forma seguinte: dez por 

cento para fundo de reserva legal até atingir cincoenta por cento do capital social; dez por 

cento para fundo especial destinado a amortisação de propriedades, maquinismos, etc., 

até que atinja cincoenta por cento do seu valor; os restantes oitenta por cento para a 

aplicação que a assembleia geral determinar, [fl. 36v] devendo a distribuição pelos sócios 

ser feita na proporção das suas quotas. Parágrafo único – Nesta mesma proporção serão 

divididos pelos sócios os prejuízos, se os houver. Decima terceira – Os sócios reunirão 

em assembleia geral extraordinária sempre que qualquer um deles o exija, tendo para isso 

de avisar o gerente, que fará a convocação com cinco dias de antecedência, pelo menos. 

Decima quarta – O socio que não puder comparecer em qualquer assembleia geral poderá 

fazer-se representar por qualquer dos restantes sócios por meio de simples carta escrita e 

assinada pelo seu próprio punho e contendo os necessários poderes. Parágrafo único – 

Nenhum socio poderá representar por pêssoa estranha á sociedade. Decima quinta – A 

nenhum socio, individualmente ou como associado, será permitido exercer, directa ou 

indirectamente, comércio igual ou similar as da sociedade, sem prévia autorização da 

assembleia geral, sob pena de pagar á sociedade uma indemnização de dez contos. 

Decima sexta – No caso de falecimento ou interdição de qualquer socio, a sociedade 

continuará com os seus herdeiros ou representantes, que poderão dividir a respectiva 

quota entre si ou optar pela sua liquidação saída da sociedade. Nêste caso a sociedade 

poderá pagar-lhes há a quota do socio falecido ou interdito pelo valor constante do último 

balanço [fl. 37] dado, em prestações iguais e aos prasos de seis, doze, desoito e vinte e 

quatro mêses, sem que lhes assista o direito de exigir mais coisa alguma. Se a sociedade 

não tiver fundos disponíveis para adquirir a quota do socio falecido ou interdito ou não 
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quiser fazer a aquisição poderão fasê-lo os restantes sócios, individual ou colectivamente, 

e se também não houver entre os socios quem a queira adquirir, fica aos herdeiros ou 

representantes o direito de a cederem a estranhos. Decima sétima – Qualquer socio poderá 

ceder a outro socio a sua quota ou parte dela sem audiência nem da sociedade nem dos 

outros socios; não o poderá, porém fazer a estranhos sem audiência da sociedade e dos 

sócios, tendo aquela e estes o direito de adquirir a quota pelo valor constante do último 

balanço dado e a faculdade de a pagarem aos prasos de seis, dose, desoito e vinte e quantro 

mêses. Parágrafo único – O direito de preferência concedida á sociedade e aos sócios será 

exercido pela forma seguinte: avisada a sociedade e os sócios da projectada alienação, 

por conta registada e com aviso de recepção, deverão responder uma e outros, pela mesma 

forma e no praso de quinze dias, se querem ou não usar do direito de preferências e, se 

nada responderem, considerar-se-ha o silencio como indicação de que prescindem do 

direito, podendo então fazer-se a alienação [fl. 37v] a favor de estranhos. Decima oitava 

– No caso da dissolução da sociedade proceder-se-ha á liquidação conforme os sócios 

entre si acordarem e, na falta de acôrdo, conforma a lei. Decima nova – Em todos os casos 

aqui não previstos observar-se-hão as disposições da Lei de onze de Abril de mil 

novecentos e um e, na parte aplicável, as do Código Comercial em vigôr, - Dou fé de 

assim o outorgarem e aceitarem, sendo testemunhas Artur Pais Esteves e Alberto Duarte 

Bessa dos Santos, ambos solteiros e empregados comerciais, residentes nesta rua, os quais 

vão assinar nesta escritura com os outorgantes e comigo, que a li em voz alta perante 

todos. Vai pago o sêlo de cincoenta e um escudos. Entrelinhei ¨ao segundo outorgante¨, 

ao primeiro outorgante¨. Rasurei ¨que representam as¨, passa a ser regulada pelas 

clausulas¨. Tracei ¨liquidação¨, há¨. Entrelinhei mais ¨poderá¨, ou não quiser fazer a 

aquisição, ¨também¨». 

 

Doc. 13 - Sociedade por quotas constituída sob a denominação de ¨Invicta-Film, 

Limitada¨ [Transcrição do documento manuscrito] 22/11/1917. Fólio 70v a 75v. 

[acessível no Arquivo Distrital do Porto, no livro de Notas para Escrituras Diversas do 

notário António José de Oliveira Mourão, de 27 de Outubro de 1917 a 29 de Novembro 

de 1917] I/31/3 – 122 

[fl. 70v] «No dia vinte e dois do mês de Novembro do ano de mil novecentos e 

dezasessete, nesta cidade do Porto, na rua Mousinho da Silveira e meu escritório, perante 

mim António José de Oliveira Mourão, notário, compareceram como outorgantes: 
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primeiro – José Augusto Dias, casado, banqueiro e morador na rua Alvares Cabral, por si 

e como procurador de Julio José Fernandes Basto (Barão de Basto), casado, capitalista, 

morador em Cabeceira de Basto e de Delmino Aníbal de Lima, casado, industrial e 

morador na Quinta das Sete Fontes, da cidade de Coimbra; segundo – Alfredo Nunes de 

Matos, solteiro, maior, comerciante e morador na rua da Boavista, por si e como 

procurador de seu irmão Jorge Nunes de Matos, casado, comerciante, morador na rua 

Oliveira Monteiro e de António Maria Tavares Junior, casado, engenheiro e morador na 

rua da Boavista, ambos desta cidade; terceiro – Antonio Eduardo Gama, casado, 

capitalista e morador na rua Conselheiro Veloso da Cruz; quarto – Alfredo Correia do 

Vale, casado, comerciante, morador na rua Alvares Cabral; quinto – António Francisco 

dos Santos Graça, casado, capitalista e morador na vila da Póvoa de Varzim; quinto – 

José de Almeida Cunha, solteiro, maior, comerciante e morador na rua Miguel Bombarda; 

sexto – Manuel da Silva Cruz, casado, capitalista e morador no Largo Gomes Freire; 

setimo – [fl. 71] Manuel Martins Ramos Guimarães, viúvo, banqueiro e morador na rua 

de Cedofeita; oitavo – Diogo Teixeira Marinho, casado, capitalista e morador na rua 

Alvares Cabral; nono – Francisco Pereira Balga, casado, capitalista e morador na rua de 

Camões, decimo – Doutor António Ribeiro da Costa e Almeida, casado, proprietário e 

morador em Ermesinde; undécimo – Anibal Mariáni Pinto, solteiro, maior, industrial e 

capitalista e morador na rua do Barão do Côrvo; decimo segundo – Joaquim de Almeida 

Cunha, solteiro, maior, farmaceutico e morador na rua Miguel Bombarda; decimo terceiro 

– Arnaldo Folhadela Guimarães, solteiro, maior, empregado bancário e morador na rua 

de São Roque da Lameira; decimo quarto – Roberto de Frias Junior, solteiro, maior, 

empregado comercial e morada na rua de Entre-Quintãs; decima quinto – Guilherme 

Bernardo de Oliveira, casado, comerciante e morador na rua de Costa Cabral; decimo 

sexto – Napoleão Carlos Ferreira, solteiro, maior, guarda livros e morador na rua do 

Bonfim, como procurador de João Manuel Lopes de Oliveira, casado, capitalista e 

morado na Praça Marquez de Pombal, desta cidade. Todos os outorgantes são do Porto, 

á excepção dos terceiro, setimo e duodécimo, que são do Concelho de Gaia, do quinto 

que é do Concelho de Valongo e todos foram reconhecidos como os próprios pelas duas 

[fl. 71v] testemunhas idóneas adiante mencionadas, as quais me abonaram a identidade 

dêles. E, perante mim e as mesmas testemunhas, disseram que constituem, por esta 

escritura, uma sociedade por quotas de responsabilidade limitada, nos térmos constantes 

dos seguintes artigos: Primeiro – A sociedade, da qual ficam a ser únicos sócios os 

indivíduos mencionados no artigo quarto, tem por objecto o fabrico, aluguer e venda de 
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peliculas cinematográficas, mas poderá destinar-se também a outros fins quando o 

delibere a sua assembleia geral. Segundo – É determinada a duração da sociedade, que 

adopta a denominação de ¨Invicta Film, Limitada¨ o deverá considerar-se iniciada em um 

de Dezembro próximo. Terceiro – A sociedade tem a sua sede no Porto, tendo por agora 

e provisoriamente o seu único estabelecimento numa das dependências do ̈ Jardim Passos 

Manuel¨, instalado á rua do mesmo nome, desta cidade. Esse seu estabelecimento será 

transferido para instalações próprias, logo que estas se achem feitas; e de futuro, poderá 

a sociedade estabelecer as sucursais, agencias e estabelecimentos que o seu Conselho de 

Administração julgue necessários. Quarto – O capital social é de cento e cincoenta contos 

em dinheiro, sendo de vinte contos a quota do socio, José Augusto Dias, de quinze contos 

a quota do sócio Aníbal Mariáni Pinto, de dez contos a quota de cada um dos Jorge [fl. 

72] Nunes de Matos, António Eduardo Gama, Alfredo Correia do Valle, António 

Francisco dos Santos Graça, Alfredo Nunes de Matos e José de Almeida Cunha o de cinco 

contos a quota de cada um dos sócios Manuel da Silva Cruz, Manuel Martins Ramos 

Guimarães, António Maria Tavares Júnior, Júlio José Fernandes Basto (Barão de Basto), 

Diogo Teixeira Marinho, Francisco Pereira Balga, Doutor António Ribeiro da Costa e 

Almeida, Aníbal Mariáni Pinto, Delmino Aníbal de Lima, Joaquim de Almeida Cunha, 

João Manuel Lopes de Oliveira, Arnaldo Folhadela Guimarães, Roberto de Frias Júnior 

e Guilherme Bernardo de Oliveira. Parágrafo primeiro – De todas e cada uma destas 

quotas acham-se realisados vinte e cinco por cento. Os restantes setenta e cinco por cento 

deverão ser pagos á medida que o Conselho de Administração faça as respectivas 

chamadas e dentro do prazo de dois anos. Parágrafo segundo – O capital social poderá 

ser elevado desde que o delibere a assembleia geral pela maioria de três quartos do capital 

social, tendo todos os sócios então existentes o direito de subscrever a importância do 

aumento na proporção das suas quotas. Se algum dos sócios não quiser usar dêste direito, 

terão os outros o direito de fazer, primeiramente em conjunto, na referida proporção, e 

depois singularmente, a subscrição da respectiva parte; e se, proposta assim a todos e cada 

um dos sócios, deixar de ser feita, por êles [fl. 72v] ou por qualquer dêles, toda ou parte 

da subscrição referida, poderá o Conselho de Administração admitir novos sócios que 

tomem o capital não subscrito por aquêles. Quinto – A administração da sociedade será 

exercida por um Conselho comporto de três vogais, um dos quais exercerá o cargo de 

administrador-delegado. Haverá além disso um gerente técnico que terá um substituto. 

Parágrafo primeiro: O administrador-delegado firmará em nome do Conselho todos os 

documentos que, pela sociedade, tenham se ser expedidas, procurando sempre agir de 
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perfeito acôrdo com o gerente técnico, que deverá ser ouvido sôbre todas as operações 

sociais, orientando os contractos a fazer pela sociedade. Parágrafo segundo: Qualquer 

divergência que porventura haja entre o administrador-delegado e o gerente técnico será 

resolvida por maioria de votos, em reunião conjunta do Conselho de Administração e 

gerente técnico, sendo, porém, o voto dêste ultimo meramente consultivo. Parágrafo 

terceiro: O administrador-delegado será substituído pelo gerente técnico nos seus 

impedimentos motivados por doença ou ausência de duração não superior a trinta dias; 

os outros dois vogais do Conselho de Administração terão igual número de substitutos, 

eleitos ou nomeados conjuntamente com eles. Parágrafo quarto: A administração fica 

dispensada de caução. Parágrafo quinto: O administrador-delegado terá a retribuição [fl. 

73] mensal de cem escudos e o gerente técnico a de duzentos escudos. Parágrafo sexto: 

O mandato do Conselho de Administração e do gerente técnico substituirá por cinco anos, 

sem prejuízo da sua recondução. Parágrafo sétimo: Nenhum dos indivíduos que exerçam 

o cargo de administradores nem o encarregado da gerência técnica poderá ter interesses 

em qualquer outra sociedade congénere a esta, sob pena de revogação imediata do seu 

mandato. Sexto – Os anos sociais serão os civis, encerrando-se o primeiro em trinta e um 

de Dezembro de mil novecentos e dezoito. Setimo – Os lucros líquidos auferidos pela 

sociedade terão a seguinte aplicação: a) Em primeiro logar retirar-se-hão dez por cento, 

pelo menos, para a formação de um fundo de reserva até atingir importância igual á do 

capital social. b) Os lucros restantes serão aplicados na distribuição de dividendo ao 

capital social, até dez por cento dêste. c) Do saldo que porventura restar, retirar-se-hão 

quatro por cento para o administrador-delegado, três por cento para cada um dos dois 

outros vogais efectivos do Conselho de Administração e dez por cento para o gerente 

técnico, dividindo-se os restantes lucros por tódos os sócios, na proporção das suas 

quotas. Parágrafo único – Também na proporção das suas quotas serão pelos sócios 

suportados os prejuízos, se os houver. Oitavo – Fica livremente permitida [fl. 73v] a 

cessão de quotas, no todo ou em parte, entre sócios. A cessão a estranhos, porém, quer 

por título oneroso quer por título gratuito, só poderá ter logar quando nem a sociedade 

nem nenhum dos sócios queira fazer a respectiva aquisição, devendo a tál respeito 

observar-se o seguinte: a) O socio que pretender fazer a alienação, comunicá-lo-ha á 

gerência para que esta convoque a assembleia geral a reunir-se e a pronunciar-se sobre o 

caso, devendo na sua comunicação declarar o socio alienador a entidade a quem pretende 

fazer a cessão. b) Se a sociedade tiver para isso fundos disponíveis além do capital social, 

poderá a assembleia, deliberar que ela faça a amortisação da quota. c) Se a sociedade não 
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estiver em tais condições ou se, estando-o, a assembleia resolver que não seja por ela feita 

a amortisação da quota, poderá qualquer dos sócios fazer a aquisição desta; e de mais de 

um a quiserem, far-se-ha pelos pretendentes a respectiva divisão, na proporção das quotas 

que outros já possuírem. d) Se nem a sociedade nem nenhum dos sócios quiser fazer a 

aquisição, poderá então a quota ser cedida ao estranho que houver sido indicado pelo 

cedente. e) A deliberação ácerca da cessão deverá ser tomada dentro dos trinta dias 

imediatos ao da comunicação feita pelo socio alienador, sob pena de este poder, findo 

esse praso, fazer a cessão. [fl. 74] f) No caso de ser deliberada a aquisição pela sociedade 

ou por sócios, deverá a escritura da transmissão ser assinada contra a entrega do preço, 

dentro dos quinze dias seguintes âqueles trinta. g) A importância do preço da aquisição 

será igual á do valor que para a quota resultar do ultimo balança social, aprovado pela 

assembleia geral, sem que o socio alienador possa exigir mais coisa alguma. Nono – No 

caso da interdição de qualquer dos sócios ficará o interdito a ser representado na 

sociedade pelo seu representante legal. Decimo – Ocorrida a morte de qualquer dos 

sócios, se a êle suceder, como herdeiro na posse da sua quota, o cônjuge sobrevivo ou 

descendentes legítimos daquêla, poderá continuar com êles a sociedade, devendo estés 

últimos nomear entre si, um que os represente a tódos na sociedade. Se da quota do 

falecido ficar herdeiro ou legatário qualquer pessoa diferente daquelas, deliberará a 

sociedade se essa deve ou não continuar com ela, observando-se em tal caso, na parte 

aplicável, o que fica disposto nas seis ultimas alíneas do artigo oitavo dêste contracto. 

Undecimo – Para os suprimentos á sociedade, dos dinheiros de que esta careça, serão 

preferidos os sócios. Duodecimo – A assembleia geral ordinária deverá ter logar dentro 

dos primeiros três mêses de cada ano, sendo a sua convocação [fl. 74v] efectuada com a 

antecipação de quinze dias, pelo menos. A primeira reunião terá logar em mil novecentos 

e dezanove. Decimo terceiro – As assembleias gerais extraordinárias, salvos os casos para 

que a lei exija especialmente outra forma de convocação, serão convocadas com a 

antecipação de oito dias. Decimo quarto – Votada que seja, por forma legar, a dissolução 

da sociedade, proceder-se-ha a licitação entre os sócios para a adjudicação do activo 

social. Se nenhum dos sócios quizer fazer a aquisição, proceder-se-ha á liquidação e 

partilha dos haveres sociais conforme a respectiva deliberação da assembleia geral, 

tomada de conformidade com a lei. Decimo quinto – Para compôrem o Conselho de 

Administração durante os primeiros cinco anos sociais ficam desde já nomeados os sócios 

José de Almeida Cunha, José Augusto Dias e Doutor António Ribeiro da Costa e 

Almeida, exercendo este ultimo o cargo de administrador-delegado. Para exercer o cargo 
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de gerente técnico durante o mesmo período fica desde já nomeado o socio Alfredo Nunes 

de Matos e para seu substituto o socio Roberto de Frias Júnior. Para substituto dos vogais 

do Conselho de Administração José de Almeida Cunha e José Augusto Dias, ficam 

respectivamente nomeados os sócios Diogo Teixeira Marinho e Manuel da Silva Cruz. 

Decimo sexto – Será [fl. 75] regulado pelas disposições legais aplicáveis tudo aquilo  em 

que este pacto fôr ouvido. Dou fé de assim o outorgarem e declaro arquivar para os 

devidos efeitos cinco [...]. Foram testemunhas Alberto Dias Taborda, casado, comerciante 

e morador em Ermesinde, Concelho de Valongo e Henrique Ferreira Alegria, casado, 

proprietário, morador na rua de Passos Manuel, desta cidade, os quais vão assinar nesta 

escritura com os outorgantes e comigo que a li em voz alta perante todos. Vai pago o sêlo 

de cento e cincoenta e um escudos. Dou ainda fé dos outorgantes mais declararem que o 

socio Aníbal Mariáni Pinto fica desde já autorizado a dividir a sua quota de quinze contos 

em duas: uma de cinco contos e outra de dez contos a ceder esta ultima quota a Alfredo 

Correira do Vale, da rua Alvares Cabral, desta cidade. Rasurei: ̈ quinto¨, ̈ sexto¨, ̈ sétimo¨, 

¨viuvo¨, ¨oitavo¨, ¨nono¨, ¨um¨, ¨segundo¨, ¨terceiro¨, ¨quinto¨, ¨sexto¨, ¨quinze¨, esta 

ultima¨. Entrelinhei: ambos desta cidade¨, quinze contos a quota do socio Anibal Mariani 

Pinto, de¨, ou ausência de duração não superior a trinta dias¨, uma¨, e outra de dez contos¨. 

Tracei: ¨Alfredo Correia do Vale, casado, comerciante e morador na rua de Alvares 

Cabral¨; ¨quinto¨, ¨Alfredo Correia do Vale¨, ¨Anibal Mariani Pinto¨». 
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Apêndice VIII – Artigos de periódicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	 276	

Art. 1 – [s.a.] – Nova casa de espectáculos. Jornal O Comércio do Porto. Porto. Ano LV, 

28 jan. 1908, p. 1.  

 «N’um vasto terreno da rua de Passos Manoel está sendo construído um 

amphiteatro, medindo 10 metros de raio e 20 de diâmetro e para as galerias do qual dão 

ingresso duas amplas escadas lateraes, sendo aquellas formadas por pilastras, columnas e 

balaustres, imitando granito e marmore, e a cornija revestida de azulejos (arte nova). 

 Ao centro do amphiteatro ficará uma fonte luminosa, encimada por elegante torre, 

d’onde um holophote, collocado n’uma altura de 12 metros acima do sólo, projectará luz 

a grande distancia. Por debaixo d’essa fonte será formado um pequeno lago.  

 A galeria do lado esquerdo dá entrada para o jardim e a do lado direito também 

para aquelle recinto e para um grande salão; medindo 33 metros de comprimento por 11 

de largura e 8 de alto. Esse salão, comportando 600 logares, será todo decorado e tem sete 

portas lateraes, com 3m,80 de largo cada uma, três na frente e duas ao fundo, podendo 

em caso de necessidade, ser todas desarmadas rapidamente. A ventilação é feita pelo tecto 

e pelas bandeiras das portas. 

Os trabalhos de construcção vão já bastante adiantados, devendo realisar-se no 

salão, que se destina a diversos divertimentos, os primeiros bailes carnavalescos, em 

meados de fevereiro próximo. 

 O projecto e construcção das obras foram confiados ao snr. Illydio Pinto Guedes, 

que se houve distinctamente, deixando bem comprovados o seu gôsto e aptidões artísticas. 

 A illuminação em todo o recinto, incluindo o jardim, que terá de passar por 

importantes modificações e adaptado convenientemente para diversões ao ar livre, é 

constituída por 2:000 lampadas incandescentes e 50 arcos voltaicos, e fornecida pela 

Companhia Portugueza de Electricidade, de Siemens-Schuckert Verke, de que é 

representante n’esta cidade o snr. E. Vicari, engenheiro civil. Os dous motores, da força 

de 50 cavallos cada um, são da casa Bollinck, de Bruxellas, de que são representantes os 

snrs. Vieira & Bastos, engenheiros mechanicos. 

 Para a montagem da instalação electrica veio ao Porto o engenheiro allemão snr. 

J. Carl». 
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Art. 2 – [s.a.] – Parque da Rua de Passos Manuel in Espectáculos. Jornal O Comércio do 

Porto. Porto. Ano LV, 14 mar. 1908, p. 2.  

«No parque e jardins da Casa Pinto da Fonseca, á Rua de Passos Manuel, que o 

conhecido e estimado emprezario Snr. Luis Faria tomou de arrendamento para explorar 

diversos divertimentos, procedendo-se a experiencias da iluminação electrica, que deu 

bons resultados.  

 Este novo recinto de espectaculos será inaugurado brevemente com um 

aperfeiçoado apparelho cinematographico».	

 

Art. 3 – [s.a] – Rua Passos Manuel. Jornal O Comércio do Porto. Porto. Ano LV, 17 mar. 

1908, p. 1.  

 «Já há dias demos desenvolvida notícia da elegante casa de espectaculos, que 

acaba de se construir na Rua Passos Manuel. 

 Esse recinto fica sendo dos mais formosos do Porto para espectaculos públicos. 

Hoje á noite realisa-se alli uma sessão de experiência do salão-cinematographico. 

 Ámanha abrirá ao público não só o salão, como parte dos jardins». 

 

Art. 4 – [s.a.] – Jardim Passos Manuel. Jornal O Comércio do Porto. Porto. Ano LV, 18 

mar. 1908, p. 1.  

«Realizou-se hontem, n’este formoso recinto de espectaculos, á rua Passos 

Manuel, uma sessão de experiencia do salão cinematographico, que foi coroada do mais 

completo êxito, diga-se desde já. 

 Com efeito, o salão, o mais amplo que ahi existe n’aquelle género, pois mede 35 

metros de comprimento, possue todas as comodidades e os melhores confortos, podendo 

comportar cerca de 700 logares, divididos em três classes: fauteils, superior e geral.  

 Entre as dez fitas hontem exhibidas, algumas de completa novidade e de um 

comico irresistível, destacam-se duas: A flor da juventude e a A falta de outra, ambas da 

recente execução e destinadas a grande sucesso. A notar, sobretudo a perfeição do 

machinismo, não se observando a trepidação das fitas, e não fatigando por consequência 

a vista do espectador.  
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 O publico, que enchia literalmente o salão, aplaudiu enthusiasmado vários dos 

quadros apresentados. Não podia, pois, ser mais auspiciosa a experiencia. 

 Conquanto não estejam ainda concluídas as decorações do salão, que é iluminado 

interiormente por quatro arcos voltaicos e 28 lampadas incandescentes, o aspecto geral é 

do mais bello effeito. 

 Mas o que principalmente attrahe a atenção publica é a frontaria do jardim, em 

semi-círculo, com duas galerias e amplas escadas lateraes, que dão ingresso para o recinto 

e para o salão cinematographico. 

 Profusamente illuminado por 1:000 lampadas electricas, fazendo realçar a pintura 

das pilastras, columnas e balaústres, imitando mármore e granito, o aspecto é devéras 

surpreendente, encantador.  

 Os trabalhos de pintura foram executados pelo hábil artista Snr. Joaquim Pereira.  

 Terminadas que sejam todas as obras do Jardim Passos Manuel, que devem ficar 

concluídas em maio próximo, aquelle recinto, já de si attraente, e destinado a diversões 

ao ar livre, ficará, sem dúvida, sendo um dos pontos de reunião preferidos pelas principaes 

famílias d’esta cidade. 

 Ao fundo do jardim está instalada a casa das machinas, provida de um motor de 

força de 50 cavallos, esperando-se por todo o mez corrente um outro igual. Quando 

promtas as obras, a iluminação será augmentada com 600 lampadas incandescentes e 19 

focos electricos, no jardim, afóra os dois que existem, aos lados. 

 Como oportunamente dissémos, a iluminação é fornecida pela Companhia 

Portugueza de Electricidade, de Siemens-Schuckert-Werke, de que é representante n’esta 

cidade o Snr. E. Vicari, engenheiro civil. 

 Os dois motores são da casa A. Bolingk, de Bruxelas. 

 Hoje deve funcionar o projector electrico, collocado na elegante torre, ao centro 

do edifício, e que deverá produzir bonito effeito.  

 O salão cinematographico inaugura-se hoje, com quattro attrahentes sessões, 

desde as sete horas e meia ás dez e meia da noite, repetindo-se as duas fitas mencionadas, 

e sendo realisadas outras estreias. É de esperar uma enchente á cunha». 
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Art. 5 – [s.a.] – Jardim Passos Manuel, in Espectáculos. Jornal O Comércio do Porto. 

Porto. Ano LV, 26 abr. 1908, p. 2 

 «Reabriu hontem, depois de ter passado por sensíveis melhoramentos, o salão 

cinematographico installado no magnifico Jardim Passos Manuel. O apreciado 

scenographo Augusto Pina concluiu as decorações do salão, que são de um bello effeito; 

a mobília foi igualmente reformada. 

  A frontaria, com as suas 1:000 lampadas, dá ao recinto um aspecto deslumbrante. 

A despeito do mau tempo que hontem fez, as sessões foram muito concorridas. Os 

quadros agora apresentados, na maioria novos, são de grande nitidez e de assumptos 

recentes, adquiridos pela Empreza Portuguesa Nunes & Cª, salientando-se Um drama na 

Noruega, Hotel Encantado, O homem Protheu, a côres, etc. 

 Durante as sessões o espectador é deliciado, com excelentes números de música, 

por um terceto, sob direcção do Snr. Miguel Alves.  

 O quadro onde são feitas as projecções é guarnecido por 100 lampadas de côres. 

 No jardim, illuminado com 200 lampadas de incandescência e 20 arcos voltaicos, 

destaca-se junto de uma gruta, uma fonte luminosa,  que constantemente varia as 

suas côres. Em noites amenas o Jardim Passos Manuel, com estes attractivos, constituirá 

um agradável passatempo.  

 Dois excellentes motores, da força de 50 cavalos cada um, alimentam a corrente 

electrica para o jardim e o salão.  

 Hoje desde as duas horas da tarde, haverá sessões cinematographicas, e no jardim, 

se o tempo permitir, tocará uma banda de música. Á noite repetir-se-hão as iluminações, 

funcionando também a fonte luminosa».	

 

Art. 6 – [s.a.] – Jardim Passos Manuel. Jornal O Comércio do Porto. Porto, Ano LVII, 

14 jun. 1910, p. 2 

 «É dos mais concorridos do Porto pella belleza das suas fitas cinematographicas 

de assumptos variadíssimos: o profundamente dramático, que emociona, e o burlesco, 

que causa o riso e mesmo a gargalhada estridente. Um reparo: cumpre providenciar sobre 

as entradas para o salão onde se exhibem as fitas e demais variedades que, diga-se de 

passagem, são números sensacionais. Vendem-se mais bilhetes para cada sessão do que 
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logares que a casa comporta, e, consequentemente, esmaga-se. Um tal abuso necessita de 

uma severa fiscalização, como precisa o procedimento inqualificável dos contratadores, 

que açambarcam todos os bilhetes, não deixando um único na casinha para servir a 

clientela. A todo o instante se suscitam conflitos, como os que presenceamos no domingo 

passado; e, para os evitar, será um serviço prestado ao publico a intervenção n’estes 

assunptos do pessoal superior da polícia. No bello jardim, onde tocavaa excelente banda 

dos bombeiros voluntários e onde pompeava a fonte luminosa, havia um verdadeiro 

formigueiro humano». 

 

Art. 7 – [s.a.] – Jardim Passos Manuel in Espectáculos. Jornal O Comércio do Porto. 

Porto, Ano LVIII, 11 jul. 1911, p. 2 

 «Este agradável recinto é decididamente o predileto da sociedade elegante do 

Porto. Na noite de Domingo ninguém se podia mexer nos lindos jardins, que estavam 

bellamente iluminados e onde a banda dos bombeiros voluntários tocou as melhores peças 

do seu repertório. O cinematographo, onde se exhibem esplendidas fitas com assumptos 

variados e interessantes, as secções de tiro ao alvo e do pim-pam-pum, bem como os 

apparelhos de experiencia de força physica, de pesagem, etc.-estiveram repletos até á 

meia noite. Pode afoitamente dizer-se que toda a sociedade elegante do Porto se deu 

rendez-vous nos frescos jardins, sendo apenas lamentável que elles sejam, com effeito, 

pequenos para tão grande multidão. A moda ostentou nas senhoras toda a elegância e 

originalidade, quer nos chapéus de caprichosos feitios, de abbas descommunaes, uns, e á 

guiza de elmo, outros, quer nos vestidos de corte aprimorados, singelos, sem tufos ou 

panno a mais e sem fitas e fitilhos fluctuantes a empanar a belleza dos bustos. A 

debandada effectuou-se, como fica dito, pela meia noite. A essa hora os automóveis 

rolavam e numerosas filas de famílias formigavam em direcção a suas casas. As noites 

calmosas que fazem convidam a estes passatempos deliciosos. E é por isso que ainda 

hontem affluiu alli considerável multidão. A empreza, para corresponder ás preferências 

do publico, resolveu organizar concertos nocturnos, nos jardins, com bandas de musica. 

Realizar-se-hão ás terças, quintas e sabbados, inaugurando-se, portanto, esses concertos 

hoje á noite». 

 



	 281	

Art.  8 – [s.a.] – O Porto modernisa-se: O Passos Manuel. Jornal A Montanha. Porto, Ano 

I, Nº 165, 9 set. 1911, p. 1 

 «Por esta temporada de verão o portuense desaba no Passos Manoel. Há um 

retalho de jardim, arvores, frescura d’aguas cantando na taça d’um minúsculo lago. 

Respira-se um pouco melhor e vêmo-nos uns aos outros n’este recinto de aspecto quasi 

familiar. 

 Está-se bem alli, n’aquelle canto decorado de ramos verdes e canteiros em flôr. E’ 

um oasis no povoado escaldante da soalheira. E ouve-se musica, palestra-se, põem-se os 

olhos nas films cynematographicas e até as mamãs repoisam sobre o destino das meninas 

namoriscadeiras, lobrigando-as sem cansaço, do seu posto d’observalção. 

 Não se trata positivamente do paraiso, mas d’uma cousa comoda e appetecivel. E 

por mais que se agite o reservatório das ideas, não se topa n’esta maré estival buraco mais 

aprazivel. 

 E para o inverno já cuida a empresa em tornar o Passos Manuel por egual 

indispensável. 

 N’esse propósito dilenea obras e não tarda que ao romper dos primeiros frios o 

velho salão d’entrada se transforme tal como na gravura se verifica. 

 No interior haverá música, plantas caras, o aconchego das estufas, e pela galeria 

avistar-se-há o jardim alumiado á claridade dos focos electricos. 

 Outra melhoria é representada pelas W.C., de decente aspecto e acurado aceio. A 

gravura na prosa intercalada melhor elucida. 

 Passos Manuel volver-se-há, no tempo frio, tal como na epocha quente, o 

preferido poiso do portuense. 

 E’ architecto do salão o snr. Leonardo [sic] Moraes e architecto do W.C. o snr. 

Fontes». 

 

Art. 9 – [s.a.] – Jardim Passos Manuel. Jornal O Comércio do Porto. Porto, Ano LIX, 16 

mar. 1912, p. 2 

 «A Empreza d’esta elegante casa de espectaculos fez distribuir hontem o seguinte 

aviso ao publico: A enchente de hontem no Jardim Passos Manoel deu á Empreza a 
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medida a favor do publico que tão benevolamente recebeu a alteração de preço, 

previamente annunciada. Em vista d’esta attitudem, que muito a penhorou, resolveu a 

Empreza participar aos habitués dos seus salões e ao publico em geral que envidará todos 

os esforços para contratar os melhores números de variedades que appareçam no 

estrangeiro, não podendo , porém, garantir a sua exhibição seguidamente pela 

difficuldade que há em se encontrarem números de sucesso. Assim, pois, quando houver 

variedades, os preços manterão o ligeiro augmento hontem inaugurado e quando sejam 

apenas sessões cinematographicas, manter.se-hão os preços antigos. Nos dias em que os 

preços forem augmentados, estabelece a Empreza uma entrada só para o Hall e Jardins, 

sem direito a espectaculo, ao preço de 100 réis, sêllo á parte». 

 

Art. 10 – [s.a.] – Poeira de Palco: o Jardim Passos Manuel. Jornal Pontas de Fogo. Porto, 

Ano I, Nº 39, 29 nov. 1915, p. 1 

«A Emprêsa do Jardim Passos Manoel tem ultimamente abusado do público.  

Parecerá violenta a frase abusado, mas não é, porque é verdadeira; e todas as 

verdades, por mais amargas que sejam, não se devem ocultar; até que não agradem – as 

verdades é raro agradarem – até que causem nervoso a certos maduros, devem sér 

sempre ditas com altivés. Partindo deste princípio, é que as Pontas de Fogo, veem 

censurar o proceder incorrecto da incorrecta Empresa do Passos Manoel.  

 E´ notório de todos os números de variedades apresentados nesta casa de 

espectáculos, são quase sempre isentos de valor artístico. Temos ali visto artistas que 

qualquer empresário da província se envergonharia de apresentar na sua terra.  

 E´ caso para mandar repicar os sinos quando se exibe ali algum número de 

merecimento, como um dueto que ora se apresenta – diga-se em abono da verdade. E é 

caso para repicar os sinos, porque variedades de valor é raro aparecerem pelo elegante 

Passos Manoel. Mas ainda há mais. A´ semana a mesma empresa consente – é o termo – 

que as creanças paguem meia entrada, mas ao domingo, como a concorrência é muitas 

vezes maior, os papás teem de pagar bilhetes inteiros se quizerem levar os seus filhos. 

Digam-nos: isto não será um abuso? Na nossa opinião é. 

 O ingresso para o salão cinematográfico, onde durante o decorrer dos films, um 

piano toca umas valsas banais, é dificílimo, porque pelas portas que se entra também se 
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sái, coisa que não acontece em nenhum outro cinematográfo. E a entrada é feita entre os 

empurrões e os ditos insolentes dalguns senhores porteiros.  

 Muitos domingos vendem bilhetes a mais, dando isso origem a balbúrdia, porque 

quem paga o seu lugar quere vêr o espectáculo assentado. As filas de cadeiras foram 

aumentadas, segundo julgamos, sendo em algumas impossível estar-se assentado, porque 

as pernas, por mais esgrouviadas que sejam, não cabem. Recomendamos a todos que 

frequentam este salão que deixem as pernas em casa, especialmente os joelhos, para 

comodidade... do corpo. A par de tudo isto nota-se a escassés absoluta de programas. Há 

pessoas que compram cinco bilhetes e só lhes é distribuído um, para amostra.  

 Agora para maior cúmulo, inauguraram uns varandins, sendo um deles mobilado 

com móveis de vêrga e reservados para certos indivíduos. Isto é um abuso inqualificável. 

Numa casa de espectáculos não podem haver lugares reservados nas condições do Passos 

Manoel. Que diferença pode têr um público que paga... por um que não paga. Já há muito 

que temos notado que neste cinematógrafo se distinguem famílias com manifesto prejuízo 

dos anónimos frequentadores.  

 O público sincero e justo que avalie e comente este nosso protesto, ditado pela 

voz da justiça e da verdade». 

 

Art. 11 – [s.a.] – Farrapo Velho: o Passos Manuel. Jornal Pontas de Fogo. Porto, Ano II, 

Nº 6, 4 mar. 1916, p. 1 

 «Um assíduo leitor escreve-nos a queixar-se contra a exorbitância dos bilhetes 

para as quatro noites de Carnaval, que nesta casa de espectáculos se vão rialisar – e 

pergunta-nos, ao mesmo tempo, qual a nossa opinião sobre tal assunto.  

 Ela aí vai: 

 O que a Empreza do Passos Manuel agora põe em prática, não é mais do que um 

enorme abuso, pois que tais preços são deveras exorbitantes enquanto á belesa dos 

espectáculos a efectuar. Porque ali não há arte, não há gosto, não há atractivos – 

simplesmente fitas de serpentina e fitas de cinematografo – não há nada, enfim que 

justifique uma elevação de preços tam grande.  
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 Se o público tivesse um pouco de critério não ia lá, dando desta forma a mostrar 

o seu protesto uma vez que não há ninguém, nem autoridades nem quer que seja, que os 

intimem a ser mais moderados.  

 Enquanto não houver, da parte das empresas um pouco de bom senso, enquanto 

ao preço dos bilhetes, e não houver quem proteste, elas, como agora, continuarão a levar 

o que muito bem lhes aprouverem. 

 Nós achamos um abuso. 

 Os outros que entendam como quizer, e que vão lá se tiverem dinheiro de sobra.  

 Nós é que não caímos em tal! ». 

 

Art. 12 – [s.a.] – Procedimento Iníquo. Jornal Pontas de Fogo. Porto, Ano II, Nº 41, 4 

nov. 1916, p. 1 

 «Como mais uma vez a empresa do Jardim 

Passos Manuel põe em evidência a sua falta de critério e o 

desprezo por artistas portugueses, quasi eliminando-os do 

sexteto que dentro de breves dias se estreará no hall daquele 

cinema.» 

 «Já não é a primeira vez que vimos a lume, protestar, tam energicamente quanto 

as nossas forças permitam, embora êste desabafo só encontre éco na Justiça e Consciência 

com que escrevemos estas palavras, contra a iníqua campanha promovida pela Empreza 

do Jardim Passos Manuel em detrimento de músicos portuguêses. 

 Num local de O Primeiro de Janeiro, inseria a referida Empreza, pomposamente, 

com a maior soma possível de adjectivos encomiásticos, o elenco do sexteto contratado 

para a época de inverno, no qual figura o nome de Jorge Paiva, o distinto contrabassista 

que todos conhecem – o único artista português que lá encontramos.  

 Não sabemos a quem êle dava a atenção de vêr o seu nome incluso em tam 

magnificente conjunto. Mas adeante. 

 O procedimento da Empreza do Jardim Passos Manuel, é vergonhoso, é insolente 

mesmo, e define bem o critério dos seus membros. 
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 Quais as razões que a moveram a preterir os músicos portuguêses aos 

estrangeiros? Antigos agravos? Concordamos que a Empreza tenha sofrido vexames por 

parte de certo músico; mas isso não é uma bem ponderada razão que a iniba de contratar 

artistas nossos, porque êsses agravos partiram de um certo músico, como acima dizemos, 

e não da classe em geral. 

 A Empreza querendo dignificar-se e vêr as coisas por um lado mais consciencioso, 

mais justo, mais racional, deveria ter posto de parte tais melindres, infinitamente 

comezinhos e por tal desculpáveis, acabando, de uma vez para sempre, com retaliações 

que somente prejudicam a Arte Musical Portuguesa. 

 O acto que a Empreza do Jardim Passos Manuel acaba de praticar, é duma 

significação aviltante: desprezou, sem nenhuma consideração, os interesses dos artistas 

portuguêses, menosprezando-os, medindo-os a todos por uma inferioridade de aptidões – 

excepção de Jorge Paiva a quem não sabemos êle deva a honra da sua inclusão – para, 

num rasgo, que tem tanto de nobreza como de insolência, contratar os sapientíssimos 

músicos do reino de S. M. Afonso XIII... 

 Dir-nos-hão: Cada um governa em sua casa. Completamente de acordo; mas uma 

sã Razão, um imperioso princípio de Consciência, um pouco de Amor-próprio, impunha-

se para bem de todos. 

 E´ portuguesa ou não a Empreza do Jardim Passos Manuel?  

 Pois devia ter escolhido músicos portuguêses.  

 Já estamos a ouvir o alarde de: não há músicos. E´ uma assertação de zoilos para 

difamar os nossos artistas, e, á sombra da qual, contratam artistas estrangeiros. 

 Lembrem-se os frequentadores do Passos Manuel, que estão a sustentar músicos 

estrangeiros que, indevidamente, se fazem pagar caro, enquanto os nossos, sem 

provabilidade de contrato, pois temos os teatros fechados, lutando com inúmeras 

dificuldades para sustentar família, debatendo-se com uma crise assustadora, vendo dia a 

dia a situação agravar-se, esperam, baldamente... que os levem para terras de Espanha». 
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Art. 13 – [s.a.] – Procedimento iníquo II. Jornal Pontas de Fogo. Porto, Ano II, Nº 43, 18 

nov. 1916, p. 1 

 «O nosso brilhantíssimo colega vespertino, A Lanterna, na sua interessante secção 

Teatros secundava o nosso protesto contra a empresa do Jardim Passos Manuel, com um 

suelto que, com a devida vénia, transcrevemos:  

 Os músicos espanhóis no Passos Manuel 

  Tem causado grande indignação nos meios musicais portuenses a atitude 

da gerência do Jardim Passos Manuel em convidar para tomar parte nos concertos 

nocturnos do seu salão, artistas espanhóis, quando no Porto há tantos artistas, bons e 

portugueses, que na crise actual se veem privados dos mais rudimentares recursos. 

  Não podemos consentir, e isto fira a quem ferir, que se convide, pagando-

se mais caro, artistas estrangeiros que não são celebridades para se pôr de parte modestas 

mas habilidosas creaturas que teem tocado peças mais difíceis e até seleções que essas 

que os espanhóis nos apresentam todos os dias no Passos Manuel. 

  Alguns jornais já se teem referido ao insólito procedimento daquela 

empresa; resta agora que esta cumpra o seu dever, embora tardiamente e não sem que 

contra o caso se tenham revoltado os que amam a arte musical portuguesa e desejam para 

ela toda a atenção de que é merecedora. 

  Veremos no que isto dá». 

 

Art. 14 – [s.a.] – Aviso: Empreza Artística Limitada (Jardim Passos Manoel). Jornal O 

Comércio do Porto, Porto, Ano LXV, 1 jun. 1918, p. 2 

 «Por contrato celebrado entre esta empreza e a Sociedade Arrendatária do Palácio 

de Crystal Portuense, cedeu a primeira á segunda a exploração do Jardim Passos Manoel 

e suas dependências, desde 1 de Junho do corrente anno em diante. Todos os assumptos 

relativos á exploração deverão ser, portanto, tratados com a mencionada Sociedade, que 

para o effeito estabelece os seus escriptorios no Jardim Passos Manoel. No mesmo jardim 

continuam também os escriptorios da Empreza Artística Limitada, onde deverão ser 

tratados os assumptos relativos aos encargos da Empreza, que esta exclusivamente 

mantém. Porto, 30 de Maio de 1918. O sócio-gerente, ARNALDO BRAGA». 
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Art. 15 – PERDIGÃO, Lícinio Pinheiro – Notas de um leigo: sobre os cinemas 

portuenses. Revista De Cinematografia. Porto, Ano I, Nº 4 de nov. 1925 (parte 1 p. 11); 

Nº 5 de abr. de 1926 (parte 2 p. 11 e 14); Nº 6 de jan. de 1927 (parte 3 p. 14) 

 «Da decoração e conforto duma casa de espectáculos, depende sempre o êxito que 

a Empresa ambiciona, com uma concorrência numerosa e escolhida. 

Ora os cinemas, como qualquer outra casa de espectáculos, deviam cuidar deste ponto 

essencial e não olhar só ao programa que julgam ser o único chamariz dos seus salões.  

Hoje, ou porque o público seja mais culto ou porque mais habituado ao conforto 

e à Arte já não os dispensa, já não vai com os seus avós aos barracões dos Reiseiros passar 

uma noite de chuva e distracção. Hoje são os Reiseiros que veem, mas a teatros decentes, 

a teatros citadinos, onde por curiosidade o público os ouve, mas com conforto e com 

limpeza. 

No cinematógrafo acontece o mesmo. Embora o programa tenha grande 

influência, o público sente-se sempre atraído por esta ou aquela plateia que mais conforto 

lhe oferece e mais agradável é à sua vista. 

Ora, tendo-se chegado a estas conclusões – que qualquer com um pouco de 

raciocínio pode alcançar, - estranho parecerá que as Empresas não sejas as primeiras a 

cuidar dos seus interesses, já que um pouco de amor bairrista não as move. 

No Porto – porque só isto nos interessa – chega a ser desconsoladora a 

incompetência, o desleixo, o abandono, que as Empresas Cinematográficas mostram, 

deixando permanecer os seus salões na pobreza franciscana do século passado, e o que o 

tempo lhes vai deixando em testamento. 

Hoje, o espirito comercial – felizmente – tenta sempre cobrir-se com o manto 

diáfano da fantasia, para que as arestas vivas do interesse não firam nem destoem. Ora 

num século em que o gosto e interesse pela Arte é incontestável, num século em que a 

moleza dos músculos procura o necessário conforto, é estranho que Empresas novas, 

essencialmente modernas, não se mostrem animadas do espírito da época e não se 

coloquem no devido lugar para que tenham o esquisito sabor de coisa nova.  

 No Porto só há seis cinemas e só dois deles procuraram alcançar o objetivo que 

aqui tratamos, embora – infelizmente – só um deles o tenha completamente alcançado.  



	 288	

Sem sombra de reclamo, parece-nos que só um deles alcançou, porque só esse 

tomou sério o seu papel e o compreendeu como devia.  

Na sua simplicidade de linhas, na harmonia das suas cores, na barateza do seu 

material, mas na sábia disposição e decoração que lhe deu, a Empresa soube conseguir 

no seu salão, um ambiente fresco, agradável, cómodo e saudável.  

A frequência aumentou, selecionou-se e os proventos não se recusaram a entrar 

na caixa da Empresa que se animou numa iniciativa digna de louvor, que fez do seu salão 

o melhor cinema portuense.  

Uma outra Empresa, cuja boa intenção se reconhece, tentou também fazer o 

mesmo... e mais ainda, o que é leal e justo: fazer mais. 

Pena é que esse seu bom intento não tenha sido alcançado, mas se não o conseguiu, 

simplesmente o deve à imperfeição do trabalho, ao excesso de motivos e às difíceis e 

ingratas condições de adaptação.  

A grandiosidade que teve, julgando ser o seu forte, foi o seu fraco. E os defeitos 

que num salão pequeno passariam despercebidos, são ali notados grandemente pela 

proporção com tudo que o erro se nos apresenta. Além disso, tudo é imperfeito. O material 

não é modesto, é ordinário. A frescura... limita-se à humidade das paredes, que põe 

manchas desagradáveis no papel. O teto, primitivo, horrível, formidavelmente grande, 

tornou o ambiente de velharia antiga. Resta-lhe um balcão confortável, asseado, mais 

ainda: luxuoso, limpo, onde empregados meticulosamente paramentados, põem uma nota 

de agradável asseio. 

Se falhou em parte o objectivo da Empresa, as causas apontadas o deve, embora 

repetimos, a sua intenção se reconheça e seja digna de louvor. 

Os outros, são uns cinemas vulgares, proletários... em que a assistência é 

duvidosa... como o são a cor das suas paredes e a limpeza dos seus soalhos. 

Um deles, instalados num edifício que como nenhum outro se prestaria a grandes 

e belíssimas obras, permanece ainda na nudez suja e fria do século passado. 

Ótimo para remodelações extraordinárias, prometendo ficar o melhor entre os 

melhores, limita-se a Empresa uma vez em cem anos, a pintar meia dúzia de detestáveis 

raminhos e a lavar com potassa (?) o pavimento sujo de pontas de cigarro e escarros 

substanciais... 
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Não conheço a Empresa – como aliás todas as outras – e pena tenho que ela não 

seja mais empreendedora e menos desleixada.  

Um outro, central, que daria um soberbo Music-Hall, padece do mesmo mal. 

Limita-se à concorrência duvidosa do seu hall... e a meia dúzia de concertos-musicais, 

descuidando-se completamente dos outros concertos puramente estéticos, arquitectónicos 

e essencialmente necessários.  

Restam dois. Esses ficaram para o fim porque são os mais pobres, os mais sujos... 

Deus e as Empresas me perdoem! 

Não são franciscanos, porque os franciscanos eram pobres mas eram limpos. 

Um deles, com um título pomposo e britanicamente burilado, parece exprimir bem 

as idades avançadas de Lenine! 

Soube há tempos que tinha cuidado do seu interior. Para quê? Não fui, não vou, 

nem lá irei, porque não possuo o necessário passaporte soviético, nem tão pouco tenho 

pele, nem carne, nem osso, para bailados coreográficos de parasitas sanguinários! Limito-

me a ouvir cá fora a apregoar dos pirolitos e barroçados de avenca.. que seja dito de 

passagem, não fazem crescer água na boca, ao cidadão mais lambareiro. 

Resta-nos o último, aquele que por escarneo também possui o nome celebre do 

criador do Teatro Português. 

Nesses mais natural seria que se instalasse um viveiro de macacos, do que a 

máquina que duas vezes por semana, chia penosamente como as rodas dum carro de bois 

a que falta o cêbo.  

O interior não é pobre, não é feio, não é incomodo. É pior do que isso: é um 

montão de cadeiras, um buraco escuro, um barracão de feira, uma jaula desconfortável e 

suja.  

Há tempos, houve alguém que por mal dos seus pecados lá teve de ir, para ver o 

agonizar dum film que deixara desaparecer do cartaz. 

Entrou com saúde, respirando forte, com um arcaboiço... se não era dum Hércules, 

era pelo menos, dum respeitável e saudável cidadão que come o que lhe apetece e bebe 

identicamente.  
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Entrou são. Espetou-se numa cadeira, e no fim da terceira parte já tossia agoniado. 

Na quinta parte cuspia sangue; na sétima teve três himoptises seguidas. 

No fim da sessão, foi levado em braços para a morgue... 

Cá fora o fantasma do Gil Vicente, descobriu-se respeitosamente à passagem do féretro. 

São seis os cinemas portuenses. É lamentável que não sejam seis frescos, comodos 

e agradáveis recintos, onde se passassem seis noites da semana, para a sétima descansar, 

como Deus quando fez o mundo». 

 

Art. 16 – [s.a.] – Os nossos cinemas: um dos nossos salões cinematográficos quasi 

transformado em ¨Cabaret de Garces¨. Revista O Film. Porto, Ano I, Nº 2, 24 abr. 1926, 

p. 4/5 

 «Uma necessidade absoluta se impõe com todas as scenas impudicas desenroladas 

no Hall e jardim, de uma das nossas melhores casas de espectáculos. Essa casa todos a 

conhecem e todos adivinham qual é. Mas, para todos aqueles que vivem na ignorância 

dos factos, que se passam nesse recinto, diremos bem alto, que esse local, para deslustre 

dos seus empresários é o Hall do Jardim Passos Manoel, que, actualmente, se encontra 

quase transformado num Harem, onde as odaliscas se encontram chamando a atenção dos 

Radjás, que ali vão no intuito de se divertirem. 

 Admite-se que numa cidade que se presa por ser civilizada, haja um recinto de 

diversões tão mal frequentado? Decerto que não. Para bem da moral e dos bons costumes 

não é admissível! Admite-se também que o mesmo recinto possua uma orquestra digna 

de ser apreciada, de ser ouvida por pessoas honestas e que essas pessoas o não possam 

fazer em virtude de não poderem estar ao lado dessas creaturas? Não! 

 Vós, caros leitores, ficaries contentes se, com as vossas esposas, com as vossas 

filhas, com as vossas irmãs, vos sentásseis naquele impudico Hall e à sahida levasses ás 

costas um ditame infame ou uma mentira ignóbil a manchar a vossa honestidade? Decerto 

que não. Mas... vem conosco, caro leitor. Entra nesse Hall e aprecia o ambiente. 

 - Que vês tu? Garces et seulement des garces 

 - Quantas? Dez, vinte, trinta! 

 - Quantas famílias honestas encontras? 
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 Nenhuma, e se alguma vez, é porque essa alguma não compreende, o papel que 

está a desempenhar perante o olhar malicioso de alguns Petronios que tomam tudo pela 

mesma medida.  

  - E que queres ouvir? 

 Tu, que frequentas esse recinto, não te importas com o que se diz, pois que, apenas 

ali vais com o desejo de te distraíres um pouco, mas nós, cuja missão nos obriga a tudo 

ver a tudo ouvir, apreciamos muita coisa que tu, caro leitor, ignoras. Ora houve. Não há 

muitos dias ainda que sentados numa dessas mezas, surpreendemos uma conversa entre 

duas dessas habitués e um cavalheiro. 

 - Conheces aquelas duas que ali estão sentadas com aquele? Preguntou uma delas 

dirigindo-se á companheira e apontando para uma meza onde se encontrava um 

cavalheiro acompanhado de duas senhoras, esposa e filha, da nossa melhor sociedade e 

que ali tinham ido apreciar o distinto violinista Vieira Pinto. 

 - Não, respondeu a outra 

 - Pois eu conheço-as. São da casa X. 

 - Estás maluca!... – diz-lhe o cavalheiro, não me parece que sejam quem tu julgas! 

 - Acredita. Não te parecem quem são porque ainda são novas no métier... 

 Que dizes a isto, caro leitor? 

 Que farias tu se o caso se passasse contigo e conhecesses a família aludida? 

 Certamente que irias a vias de facto com a pessoa que tal afirmação fizesse. 

 Por isso, caro leitor, livra-te de frequentar aquele recinto acompanhado de 

qualquer pessoa de tua família, ou das tuas relações, porque, no meio daquele ambiente, 

não estás livre de saires marcado com o ferrete da ignominia. E depois não é só isso. Em 

que logar ficarias se acaso te lembrasses de ir passar um bocado de noite para aquele 

recinto com pessoas honestas e se essas pessoas te fizessem alguma anotação ás posições 

indecorosas que as habitués desse hall nos apresentam? 

 Que farias tu se ouvisses qualquer má referência que implicasse com as pessoas 

que te dizem respeito? Ficarias contente? De certo que não. 

 Mas relanceia novamente a vista por todo o hall. Que te parece aquela demoiselle 

de pernas cruzadas e de vestido por cima dos joelhos? E ali debaixo daquela meza que 
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vês? Quatro pernas entrelaçadas. Duas masculinas e duas femininas. E além, nas cadeiras 

do Pim-Pam-Pum, aquela outra demoiselle a fazer reclame ás suas ligas? Que me dizes a 

isto leitor? Achas o recinto próprio destas exibições pornográficas? 

 Não te seria mais agradaval veres, em logar de todas estas scenas indecorosas, o 

Hall frequentado por boas famílias? 

 Que dirão todos aqueles que, pela primeira vez visitem aquela casa de 

espectáculos com suas famílias. Naturalmente ficarão tão bem impressionados, que a sua 

vontade será... de nunca mais lá voltar. 

 E’ tristíssimo vermos tudo isto. 

 E que te parece se, de um dia para o outro, a Empreza mandasse transformar em 

gabinetes reservados o seu Salão de Festas? Certamente não te admirarias, visto que, 

agora, já sabes a qualidade de habitués daquele hall. 

 Sim, é naturalíssimo. O que não é natural é que a autoridade feche os olhos a tudo 

isto e deixe correr... a fita. Se fosse no estrangeiro as coias não correriam desta maneira.  

 Porque não prohibe a Empreza a entrada a tais mulheres? Prefere ver a sua casa 

frequentada por estas mulheres, ou verem-na frequentada por pessoas de melhor 

sociedade? Em que salões vemos nós destas scenas a não ser naquele? E porque é que os 

empresários de outros salões não lhes permitem a entrada? Porque? Porque sabem que as 

suas casas são bem frequentadas e não querem de maneira alguma vê-las desacreditadas. 

 E digam agora que não temos razão de protestar. A nossa campanha será enorme 

e não se limitará a simples artigos na nossa revista, indo até à Publicação de suplementos 

que serão distribuídos gratuitamente e que rasgarão a mascara a toda a cambada que se 

portar indevidamente.  

 E agora ficaremos por aqui reservando para o próximo número coisas 

interessantíssimas». 
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Art. 17 – [s.a.] – Musica nos cinemas: o Passos Manuel obtem uma vida nova mercê da 

magnifica orientação os seus actuais dirigentes. Revista Invicta Cine. Porto, Ano 5, Nº 

32 de 31 ago. 1927, p. 14 

 «Invicta Cine tem vindo, de há muito, pugnando pela reforma da música dos 

nossos salões, pois há um certo tempo um ronceiroso piano constituía a tortura dos 

ouvidos dos padecentes que iam ao cinema. 

 Presentemtente, com o mesmo calor com que combatemos o mal, temos de 

aplaudir a boa orientação que os proprietários dos cinemas vêm seguindo. 

 Destáca-se, á frente de todos os outros, o Jardim Passos Manoel que vem 

conseguindo uma escolhida freqüencia devido ao espírito de arrojada iniciativa dos seus 

actuais dirigentes. 

 Três orquestras de senhoras vieram dar a esta casa de espectáculos a mais 

farfalhante nota de vida e alegria.  

 No salão um excelente jazz-band de senhoras espanholas tirou ao ambiente aquêle 

ar de casa de espectáculos da província e uma alacridade nova acompanha a exibição de 

películas. 

 No hall uma interessante e bem organizada orquestra de senhoras francesas vem 

fazendo boa música, destacando-se, sem favor, a sua directora Madame Suzy Maisnard, 

exímia violinista que conseguiu honrosamente o primeiro prémio do Conservatório de 

Paris. 

 Os nossos dellitanti não se cançam de aplaudir aquêle núcleo de artistas, e muito 

justamente pela magnificência dos concertos que ali se estão realizando quotidianamente. 

 No jardim a garrulice dum jazz band de senhoras francesas. 

 Alegria, côr, mocidade, vida. Um arremete a Paris que dispõe bem quem ali entra 

para passar umas horas no meio duma mocidade estridula.  

 Por isso para a Emprêsa do Jardim Passos Manuel vão as nossas melhores e mais 

entusiásticas felicitações por pretender organizar um recinto onde quem quer se diverte, 

havendo ainda a registrar a simpática e louvável orientação de apesar-de três novas 

orquestras terem vindo dar uma vida nova àquela casa de espectáculos, os preços 

continuárem sendo os mesmos. 
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 Ao encontro da campanha da Invicta Cine vieram os novos proprietários do 

Jardim Passos Manuel. 

 Ainda bem, pois só com uma orientação nova e audaciosa, se pode conseguir 

alacridade, a vida e o entusiásmo indispensável para divertir o espírito nesta época torva 

de nervosismos doidos». 

 

Art. 18 – [s.a.] – O Porto que se modernisa: O Passos Manoel está transformando-se 

num luxuoso e confortável music hall, devendo em breve apresentar-nos novidades de 

sensação. Revista Invicta Cine. Porto, Ano 5, Nº 34 de 20 nov. 1927, p. 31 

 «Depois de tantos anos de apatia os cinemas do Porto vão-se tornando 

interessantes casas de diversões que um requinte profundamente moderno torna mais 

atraentes. 

 Ocupa o primacial lugar, na renovação, o Jardim Passos Manoel que, passado a 

uma nova empresa exploradora, está transformando-se num luxuoso e confortável music 

hall, com um ambiente alacre e desafogado. 

 Possuindo um jardim precioso, que no verão é o lugar predilecto do público 

portuense, com um mimoso salão de festas, era natural que se aproveitasse o hall, único 

no Porto, e se désse ao salão de projecções um conforto que não possuía até agora. 

 Assim, presentemente, o Passos Manoel é um montão de destroços que ámanhã 

desaparecerão para dar lugar a uma casa de espectáculos moderna, confortável, elegante. 

 A juntar-se a todas estas transformações temos ainda de meter em linha de conta 

que os programas, de cinema, vão ser melhorados sensivelmente. 

 O snr. J. Castelo Lopes, conhecido e distinto cinematografista, acabar de entrar 

para a emprêsa Passos Manoel o que é completa garantia da apresentação de bôas 

películas, a ajuizarmos pelo stock monstro de que dispõe para a presente época.  

 Todos os esforços se conjugam, portanto, para que do Passos Manoel antigo nada 

mais fique além da tradição, para dar lugar a uma casa em que a comodidade aliada ao 

bom gosto e a uma orientação artística cuidada, atráia o público, hohe exigentíssimo em 

questões de espectáculos públicos, que no Passos Manoel lhe serão apresentados a 

contento geral. 



	 295	

 Uma das mais interessantes novidades que dentro em pouco serão apresentadas 

aos habituées do Passos Manoel é a música, assunto que actual emprêsa tem cuidado com 

desvelado carinho. 

 Brevemente estreiar-se-hão, um sexteto belga, de grande nomeada, que tem feito 

as delícias dos frequentadores de Monte Carlo e um novo quarteto de senhoras, vindo 

expressamente de Paris. 

 Desta fórma procura a nova empresa retribuir a preferência do público do Porto 

que, estamos certos, não deixará de concorrer para o progresso da cidade, que dia a dia 

se vai modernizando a olhos vistos, mercê da tenacidade de homens de iniciativa que tudo 

sacrificam ao progresso da sua terra. 

 E a actual emprêsa exploradora do Jardim Passos Manoel, por isso mesmo, bem 

merece a simpatia de todo o público do Porto». 

 

Art. 19 – [s.a.] – Ontem e hoje. Revista Invicta Cine. Porto, Ano 7, Nº 49 de 9 nov. 1929, 

p. 1 

 «Antigamente, para quem vinha ao Porto, seria faltar a um compromisso de honra, 

o não visitar dois pontos desta cidade: o Palacio e o Passos Manuel. 

 O primeiro, centro de diversões, possuindo uma rasoável galeria zoológica, 

tornava-se então conhecido através do Norte e o seu nome estrondeava nos recônditos 

provincianos. 

 O segundo, a melhor casa de espectaculos da época, isto é, de hà dois decénios 

tinha sempre farta concorrência; o seu hall atraía o burguês tripeiro; o café do Passos era 

reputado como superior e quando o minhoto desconfiado ou o transmontano sombrio, 

abalavam das suas cidades, vilas ou logarejos, até ás terras do Porto, seria crime de morte 

não ir escancarar a boca lá para a parvónia, dizendo: 

 - Fui ao Passos e ao Palacio; aquilo é que é luxo!! 

 Então, exibiam-se no Passos as melhores produções da época; eram terríveis e 

horripilantes filmes em série, com ciclópicos saltos mortais de Edie Polo e William 

Duncan; eram as corridas através de planícies infindáveis, que entusiasmavam os grandes 

e faziam dar pulos os pequenos... 
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 Os anos passaram; o cinema evoluiu; começou surgindo a concorrência e o velho 

Passos que criára um halo de celebridade, se acompanhou o movimento, se se modernizou 

não foi no ponto de vista cinematográfico; a sua casa de espectaculos ficou tal como a 

conheciam os velhos de 1912; sómente o seu hall, vestiu uma cara lavada, uma roupa 

modernista que não o fez perder nem afastar a antiga clientela, amante de café e de 

cavaco. Porem há tempos no Passos, os habituées do café e da conversa evolucionaram; 

os novos começaram a afluir ali; o contacto dos velhos relembrando anedotas passadas, 

frases bregeiras duma vida aventureira e galante, atraia-os como um íman. Os bons filmes 

que ali se exibiam chamavam os cinéfilos. E as grandes parangonas com que nos diários 

se anunciavam os filmes do Passos, tornavam esta casa o ponto de reunião da sociedade 

elegante, da jeunesse doré, deste burguesíssimo Porto. Hoje, como ontem, ainda ali 

afluem os novos e os velhos; ainda não esqueceu ao visitante a imposição de visitar aquela 

casa de espectáculos... Sómente a falange de cinéfilos, teve o desgosto de vêr que, aquela 

casa não continuou em cinema com a fama e a nomeada que então tinha. Hoje, umas 

requentadas réprises, mancham semanalmente o célebre écran do Passos; são réprises sem 

razão e sem lógica; são os filmes bolorentos, saídos a arejar das prateleiras dos 

alugadores; e porquê? Porque não evolucionou esta velha casa de espectaculos demolde 

a continuar merecendo a atenção dos cinéfilos? Porque se obrigou estes, e irem procurar 

a outras casas aquilo que o Passos poderia dar? Porque não melhorou a ordinária 

projecção daquela sala? Nem sabemos; nem julgamos, senão a empreza competente para 

responder áquelas preguntas. Sómente dizemos que, no Passos de ar lavado, modernista, 

scintilante de luzes é uma mancha aquela casa de espectaculos fora de moda, sem gosto 

e sem arte. E os velhos habituées, os que iam ao cinema e ao hall, para recreio e para 

passaram uma noite, é com saudade que relembram os tempos em que o cinema do Porto, 

a melhor casa de então, estava cheinha como um ôvo, dum povo que não era cinéfilo mas 

que gostava imenso de cinema». 

 

Art. 20 – A.J.F. – Uma grande iniciativa: dentro de um ano, o Jardim Passos Manuel, 

será a melhor casa de espectaculos de Portugal. Revista Invicta Cine. Porto, Ano 8, Nº 

91 de 25 out. 1930 p. 3 

 «Há já bastante tempo que corriam vários boatos sobre a transformação porque ía 

passar o Jardim Passos Manuel. Invicta Cine nunca fez éco dos mesmos, pois sempre 

primámos em dar ouvidos sómente a notícias que fossem verdadeiras. 
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 Assim, sabendo há dias que o Jardim Passos Manuel tinha encerrado as suas 

portas, no intuito de bem informar os nossos leitores, para lá nos dirigimos, onde fomos 

encontrar alguns velhos amigos, entre eles o conhecido e distinto arquitecto Snr. Cassiano 

Branco o qual, imediatamente, se colocou ao nosso inteiro dispôr para nos informar do 

que se passava porta a dentro do Passos. 

 Em resposta a várias perguntas que lhe fizemos, o ilustre artista, responde-nos: 

 - Sim, senhor. Pode dizer aos leitores de tão simpática Invicta Cine que o Jardim 

passos Manuel foi entre a uma nova emprêsa a qual está na disposição de o tornar na 

melhor casa de espectaculos de Portugal. 

 - Para já, afim de evitar que o Passos esteja fechado, resolveu a emprêza fazer uma 

¨pequena¨ limpeza (tome bem nota que nessa limpeza até uma grande partedos antigos 

frequentadores ficam proibidos de cá entrar), modificar a projecção instalar um 

explendido aparelho marca Zeiss, ultimo modelo, reabrindo em 1 de Novembro próximo.  

 - Serão apresentados, em estreia, os melhores filmes mudos, pensando a emprêsa, 

mais tarde, instalar também aparelhos sonoros. 

 - A orquestra será composta de 15 executantes, sob a hábil gerência do grande 

maestro, René Bohet, cujo talento já é conhecido em demasia. 

 - Em Fevereiro próximo começarão as grandes obras, as quais estão orçadas em 

cerca de 2000 contos. O Jardim será totalmente transformado sendo a sua inauguração a 

24 de Junho de 1931. Muito, breve terei muito prazer em oferecer á Invicta Cine um 

croquis do que será esta nova casa de espectaculos pelo qual, os vossos leitores já poderão 

fazer uma pequena ideia desta grande iniciativa. Depois de concluídas as obras no Jardim, 

será completamente transformado o salão assim como o hall, etc. 

 Estava terminada a entrevista». 

 

Art. 21 – Aviso: Empreza Artística Limitada Jardim Passos Manoel – Amortisação de 

obrigações, in jornal O Comércio do Porto, Ano LXXV, 6 nov. 1930, p. 4 

 «A Empreza Artística, Limitada, resolvendo amortisar todas as suas obrigações 

emitidas em 26 de Dezembro de 1914, convida todos os Snrs. Obrigacionistas a virem 

receber o importe desses títulos, o qual lhes será pago desde hoje em diante, todas as teças 

e sextas-feiras, na casa bancária dos snrs. Souza Cruz & C.ª, Lda., á Praça da Liberade. 
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 Juntamente com o pagamento do valor nominal das obrigações será satisfeito o 

coupon nº 32 vencivel em 1 de Janeiro de 1931, ficando para todos os efeitos anulados e 

sem valor algum todos os coupons com vencimentos posteriores. Mais informa a Empreza 

que os direitos de entrada nos seus edifícios, que os Snrs. Obrigacionistas tinham á face 

dos seus respectivos títulos, caducam no fim do corrente ano. 

 Porto, 1 de Novembro de 1930 

 Empreza Artística Limitada 

 O Gerente, A. Nunes de Matos». 

 

Art. 22 – [s.a.] – in Estreias da Semana: JPM. Revista Invicta Cine. Porto, Ano 8, Nº 94 

de 15 nov. 1930, p. 16 

«Não foi em vão, que há muitos meses em números sucessivos da ¨Invicta¨ 

clamamos a necessidade de alindar e sanear o Passos Manuel reduzido à condição de 

salão de réprises e estagio de garçonnes. Não houve nessas réprises, método nem 

selecção; todavia o público estava fiel ao velho Passos Manuel, ridiculamente enfeitado 

com o título de Music-Hall Passos Manuel. 

 Porém o mísero estado desta afamada casa de espectáculos, morreu há semanas; 

em seu lugar surgiu, não um ¨Passos¨ novo, mas revitalizado tornado frequentável por 

toda a gente, sem mixórdias indigestas. Não é da nossa alçada apreciar as obras do hall; 

passemos por isso a escrever sobre o salão de projecções.  

 Lavado, limpo e asseado, corrigida e decorada a boca do palco, passadeiras, etc., 

o salão de projecções do Passos, embora modesto, ficou muito acima do que era, 

tornando-se agradável permanecer aí.  

 A projecção passando a directa, lucrou imenso; necessita porem de mais 

luminosidade que não corresponde, nem ao tamanho do salão, nem do écran. Apresentam-

se, contudo, já as figuras sem manchas, que desagradavam extremamente; não é, uma 

ótima projecção, mas sim uma boa projecção. Remediados alguns inconvenientes de 

montagens á pressa, seguindo uma norma sólida, o Jardim Passos Manuel, deve marcar e 

vencer». 
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Art. 23 – ALVES COSTA in Fragmentos. Revista Invicta Cine. Porto, Ano 9, Nº 146 de 

28 nov. 1931, p. 2 e 12 (cont.) 

«Chegou o Inverno. E nos nossos cinemas, onde tínhamos o direito de esperar ir 

encontrar um pouco de conforto e de agasalho, não há aquecimento, gela-se. 

 Na sala do Passos Manuel só de sobretudo bem apertado, mãos nos bolsos e gola 

levantada se pode estar, e mal. Há dias, quando fui vêr ¨ O Iceberg Vingador¨ (nem de 

propósito, este filme passado nas regiões polares...) deu-se até um caso sintomático: Um 

pobre espectador que tiritava a meu lado, não podendo suportar a temperatura glacial que 

nos envolvia, resolveu ir-se embora a meio da sessão exclamando: - Não me apanham cá 

mais antes da primavera... a não ser que me emprestem um coberto do Alentejo!...  

 No Olimpia, com o chão de cimento e um ventinho persistente que corre da rua 

por baixo das portas, a invasão do frio não é a menor nem menos rápida. Depois da 

primeira meia hora, a gente até se esquece que tem pés... No Batalha, então, quem tiver a 

sorte de ficar na direcção das portas póde contar com uma pneumoniazinha garantida... 

Mesmo no Águia d’Ouro e no Trindade, que são um pouco mais agasalhados, o frio entra, 

apodera-se de nós, gela-nos. 

 Eu bem sei que as coisas não estão boas, mas já era bem tempo das nossas salas 

cinematográficas oferecerem aos seus frequentadores umas certas comodidades que 

fizessem com que eles se sentissem confortavelmente dentro delas e os atraíssem com a 

oferta de algumas horas de bom espectáculo e de agradável bem estar.  

 Creiam numa coisa. O público não olha só à qualidade dos filmes que lhe 

apresentam. Também reparar nas comodidades que lhe proporcionam e logicamente 

preferirá as salas onde se sintam melhor. Por mim vejo os outros: O Passos Manuel está 

passando em réprise alguns filmes de valor. Levou ¨O Milhão¨, levou ¨A Cidade do 

Canto¨, leva agora ¨Sob os telhados de Paris¨ e certamente levará mais produções de 

iguais méritos e de equivalente interesse. Pois bem, meus caros, eu tenho muita pena de 

não as rever a todas... mas ainda não me resolvi a treinar-me para frequentador de 

frigoríficos... E como eu, quantas pessoas deixarão de ir aos cinemas, preferindo ficar em 

suas casas, num ambiente tépido, as pernas bem embrulhadinhas numa manta, lendo, 

estudando, escrevendo, ouvindo a radio... ou fazendo uma batalha naval..., a irem 

enregelar-se por causa de um filme que, ainda por cima, póde não lhes agradar!... 

 Ainda se, ao menos, se podesse fumar para aquecer... 
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 Pensem nisto. Quanto maiores forem as comodidades e o conforto dum cinema, 

tanto mais vasto será o número dos seus frequentadores. E alem disso lembrem-se sempre 

de que um espectador comodamente instalado, num ambiente agradável que lhe 

proporcione um bem-estar físico, verá tudo por um ângulo muito diferente do dum 

espectador mal sentado e tiritando de frio... 

 Vá, senhores exibidores, façam um sacrifíciozinho momentâneo, instalem 

¨chaufage¨ nos nossos cinemas». 

 

Art. 24 – [s.a.] – O Jardim Passos Manuel reabrirá amanhã, apresentando modificações 

interessantes. Jornal O Comércio do Porto. Porto, Ano LXXVII, 3 jul. 1932, p. 4 

«Logo que vimos publicada a notícia de que o Jardim Passos Manuel ia reabrir, 

assaltou-nos a ideia de procurar saber em que condições voltaria a funcionar aquela casa 

de espectáculos. Dirijimo-nos ali e verificamos que se procedia com afan a obras diversas. 

Um cavalheiro que depois soubemos pertencer à Direcção da entidade que vai explorar o 

Passos Manuel informou-nos com solicitude: Trata-se de uma iniciativa um tanto 

arriscada, em que se lançou uma Associação que goza de certa simpatia no Porto. 

Chegamos á conclusão de que não era justo que se privasse o Porto de uma casa de 

espectáculos como o Jardim Passos Manuel, que era um centro de reunião e do cavaco de 

muitos portuenses.  

 Sofrerá grande transformação o Jardim? 

 Projectámos inaugurar com cinema mudo, ao ar livre, que em breve 

modificaremos para sonoro, e diversas diversões. Frequentemente contrataremos 

variedades, o que possa haver de melhor e mais moderno, e de maneira a poderem ser 

vistas e apreciadas por toda a gente. Realizaremos festas varias, de maneira a atrair o 

publico, dando-lhe a certeza de que compensaremos o carinho que nos dispense.  

 Quem é a entidade exploradora?  

 A associação humanitária dos bombeiros voluntários da Invicta, a que pertenço, e 

que, como vê, envida esforços de molde a dotar a nossa cidade com um melhoramento 

que lhe fazia muita falta. E é tornar o Passos Manuel um belo local de divertimentos e 

onde a população citadina e as pessoas que diariamente visitam o Porto, se encontrem á 

vontade e passem horas agradáveis. Para que assim aconteça, tornaremos as entradas 
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absolutamente acessíveis e procuraremos dotar o Jardim com o maior conforto e as 

possíveis comodidades.  

 Aqui ao centro deste arvoredo estamos instalando, como vê, um bar, que será um 

dos melhores da cidade e em que os frequentadores encontrarão as bebidas que mais lhes 

apeteçam. O café, por exemplo, rivalizará com o de outros estabelecimentos da cidade. 

Bastará dizer que será idêntico ao do Café Sport, a conhecida casa de espectáculos, na 

Avenida dos Aliados.  

 Obtivemos o concurso muito apreciável do proprietário desse café, o nosso amigo 

Júlio de Araújo, que será quem dirigirá a confecção do saboroso líquido. E todos os 

restantes serviços que o Bar forneça serão de absoluta confiança. Juntaremos a isto boa 

musica, profusa iluminação, e, enfim, a mais decidida vontade de reviver no Jardim 

Passos Manuel as apetecíveis tardes e noite que tanto encantaram os centenares de 

frequentadores e habitués de outros tempos. 

 Quando tencionam reabrir? 

 Amanhã, segunda-feira, visto que o tempo não permitiu que o fizéssemos mais 

cedo. 

(Agradecemos a amabilidade e viemos para o jornal pensando quanto será justo que o 

público portuense compense a iniciativa dos bombeiros voluntários da invicta, que, se é 

certo que procuram obter receita para sustento dos seus prestantes serviços de socorros e 

humanitários, o fazem da maneira interessante que o leitor verifica, isto é, proporcionando 

ao público divertimentos numa casa de espectáculos das mais centrais e recomendáveis 

do Porto)». 

 

Art. 25 – LOUBET, Emílio – Conforme me vou lembrando: Recordando o velhos Jardim 

Passos Manuel in Jornal A Voz da Póvoa. Póvoa de Varzim, Ano V, 4 jul. 1985, p. 6/7 

 «Ontem fui ao cinema. Chamou-me lá o título dum filme, muito sugestivo na 

verdade, mas que não me agradou como esperava. Parece que os tempos não são os 

melhores para as produções, conquistados que foram os estúdios para as séries de 

Televisão, que essas sim inundam o mundo e as suas pequenas telas, impingindo por 

vezes as mais incríveis histórias, sem lógica nem arte, mas com os pequeninos motivos 

que fazem apaixonar os menos avisados ou os menos exigentes. Veja-se o que se passa 
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em Portugal com as telenovelas que por cá se fabricam ou as que são importadas do Brasil. 

Em todas só se aproveita – quando se aproveita!... – a interpretação da maioria dos 

artistas, porque as histórias essas são de ¨cabo de esquadra¨... 

 Mas era da sala do tal cinema onde fui ontem que queria dizer alguma coisa.  

 Nos tempos da minha meninice, às quintas-feiras e aos domingos, quase sem 

falhar um único desses dias, meus pais iam ouvir boa música ao salão de festas do Jardim 

Passos Manuel, na rua do mesmo nome, e levavam-me a reboque, primeiro contra minha 

vontade, pois preferia, naturalmente, ficar em casa, na brincadeira, a ir encafuar-me num 

enorme salão onde uns sujeitos muito circunspectos e encasacados tocavam músicas de 

tão clássicas que eram eu não entendia lá muito bem. Mas ia claro, e só nos intervalos 

tinha autorização para dar uma volta pela enorme e variada casa de espectáculos, que se 

compunha de um espaçoso hall onde havia um palco lá ao fundo, uma sala de cinema e 

um vasto jardim, também com um pequeno palco onde durante a tarde, até à noite, se 

apresentavam bandas de música e números de variedades e, no verão, exibiam-se filmes, 

nem sempre em muito bom estado, diga-se. 

 Para se ingressar no edifício da Rua Passos Manuel passava-se um enorme e forte 

portão de ferro no meio dum alto gradeamento e ia-se directamente para o hall. Soubemos 

há pouco que esse monumental portão, uma verdadeira obra de arte, está instalado numa 

propriedade do bom amigo Mário Lemos de ¨A Brasileira¨, em Mitarães [sic], no 

concelho de Paredes.  

 Naquele jardim, o saudoso actor Octávio de Matos conseguiu, certa vez, organizar 

uns divertidos espectáculos tauromáquicos com uns bezerritos como principais feras a 

serem corridos por aficcionados como se de autênticos toiros se tratasse... 

 Lá mais para trás havia ainda um restaurante, as instalações do Clube Português, 

depois chamado Gong-Clube, com entrada também pela Rua Formosa, um pavilhão onde 

trabalhava um gerador de energia eléctrica que alimentava toda a instalação, cadeiras, 

mesas e um balcão que servia bebidas e até, camuflado em bules e apreciado em chávenas, 

um vinho branco de superior qualidade... Quer isto dizer que quem desejasse passar 24 

horas no Passos Manuel tinha possibilidades de o fazer, pois que, além do cinema, do 

hall, tinha o dancing, o melhor da época, instalado com certo conforto e algum luxo (a 

sala de espelhos era digna de elogios de que era alvo) que só encerrava lá para as 4 ou 5 

da manhã.  
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 Quando a produtora portuense Invicta-Film se fundou, aí por 1918-1919, a 

empresa instalou num edifício, noutra parte do jardim, os escritórios e até um pequeno 

plateau para filmagens. Mais ao lado havia uma tipografia que imprimia os bilhetes de 

ingresso à casa de espectáculos e onde, durante muito tempo, saíram vários números da 

revista ¨Invicta-Cine¨ de que era director o Roberto Lino e onde escreviam, entre outros, 

o Alves Costa, o Alves da Cunha, o Novais de Castro e o autor destas linhas.  

 Reza a tradição que o Passos Manuel nos primeiros anos da sua existência chegou 

a dar oito sessões cinematográficas por dia, apresentando filmes que ficaram na história 

como autênticos padrões da chamada Sétima Arte.  

 No meu tempo, o hall era o grande e obrigatório logradoiro da cidade, 

apresentando boa música, a cargo de um sexteto, números de variedades de boa qualidade 

– a famosa Argentinita passou por lá – e juntando, com as melhores famílias do Porto – 

ali se fizeram muitos casamentos... – todos quantos vinham até cá em visita, que hoje 

poderemos chamar de Turística ou para iniciar ou fechar qualquer negócio, grande ou 

pequeno. Sabia-se que ali apareciam todas as noites as mais representativas 

personalidades do Comércio e da Indústria, os mais famosos advogados, médicos, oficiais 

do Exército, jornalistas e os artistas que trabalhavam nos vários teatros portuenses, às 

vezes todos ao mesmo tempo – o S. João, o Sá da Bandeira, o Águia d’Ouro, o Carlos 

Alberto, o Nacional (hoje Rivoli) – depois de terminados os seus espectáculos. 

 Mas vamos á razão desta croniqueta: o velho salão de festas do Passos Manuel. 

Foi precisamente ali que ontem assisti à tal sessão de cinema. Hoje, o velho salão é o 

novo Passos Manuel, muito modificado, sem o aspecto que a gravura pode documentar. 

Depois dos concertos efectuaram-se ali também bailes carnavalescos, pequenos saraus e 

até reuniões culturais (o prof. Dr. Egas Moniz, Prémio Nobel da Medicina, proferiu lá 

uma notável conferência, por iniciativa feliz da Associação de Jornalistas e Homens de 

Letras do Porto, sobre a excelsa figura do poeta Guerra Junqueiro). 

 Em recente conversa com o violinista Vieira Pinto relembramos alguns dos 

grandes músicos que tocaram naquele salão. E ele, com muito melhor memória do que 

eu, ¨malgré¨ a diferença de idade, recordou os nomes dos seus ilustres colegas, os belgas 

René Bohet e D. José Porta, os brasileiros Nicolino Milano e Efísio Enneda e o francês 

Gabriel Jondonin que, como ele, ali fizeram longas e brilhantes temporadas.  
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 Mas, propositadamente deixamos para o fim uma revelação para os nossos leitores 

mais novos, que nos parece muito curiosa: também naquele salão funcionou durante 

muito tempo um jogo de Loto, que hoje se chamaria Bingo, tal como é, jogado agora em 

salas enormes por vários locais da cidade do Porto e por esse país fora, com os 

mesmíssimos cartões, os mesmos prémios, respeitando, naturalmente, a diferença 

provocada pela inflacção, mas com uma diferença que não achamos pequena, antes pelo 

contrário: os cartões com os números surgiam nas mesas, mas vendidos por jovens bonitas 

e elegantes, sempre com os mais rasgados e encantadores sorrisos... 

 Eu ontem fui ao cinema, ao Passos Manuel e lembrei-me disto tudo!... Passos 

Manuel, local onde agora se encontra o grande Coliseu do Porto, já também com grandes 

tradições». 

 Emílio Loubet 

 

Art. 26 – MARÇAL, Horácio – O desaparecido mas ainda lembrado Jardim Passos 

Manuel in Revista O Tripeiro. Porto, Série Nova, Ano IV, Nº 11/12 de dez. 1985, p. 344 

a 346 

 «Um dia destes li no jornal ¨A Voz da Póvoa¨, de 4 de Julho do ano em curso, um 

artigo da autoria do ilustre confrade Emílio Loubet intitulado: ¨Recordando o velho 

jardim Passos Manuel¨ que, no final, me trouxe à memória alguns passos da minha 

infância já distante. 

 E que saudades senti então desse mirífico tempo, em que as distracções eram 

sobremodo diferentes das actuais! 

 Aproveitarei então, agora, o ensejo proporcionado pela leitura da agradável 

crónica desse conhecido jornalista – que muito admiro – vou também passar a descrever 

algo mais acerca desse popular Salão-Jardim Passos Manuel que eu, na companhia da 

minha saudosa mãe e dos seus dois irmãos (o primogénito já falecido), frequentei aos 

domingos, durante alguns anos com a alegria própria da minha idade juvenil. 

 Comecei a ir para lá, teria eu os meus oito ou nove anos de idade, portanto, rapaz 

ainda, mas ainda bem lembrado desse tempo, apesar de já volvidos setenta anos! 

 Recordo tudo quanto Emílio Loubet cita no seu bem elaborado trabalhado: o 

gradeamento da entrada com o seu artístico portão de ferro do lado esquerdo, o espaçoso 
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salão com o seu cadeirado em redor e, no centro, à laia de botequim, as mesas e cadeiras 

onde eram servidas as bebidas. Ao fundo, um palco onde actuava, todas as noites, uma 

excelente orquestra com músicos seleccionados, entre eles o notável violinista Vieira 

Pinto, que pontificou mais tarde, no velho Café Suiço, extinto por volta de 1958. 

 Do lado direito, fixavam-se as portas de acesso à sala de cinema, e, do esquerdo, 

o chamado Salão de Festas, com tecto em semicírculo, mostrando na parte central um 

gracioso candelabro e disseminados em derredor diversos ornatos luminares. 

 A todo o comprimento da sala, viam-se dois lanços de balcões com anteparos 

metalizados de lindo efeito decorativo, e mais um sobre a porta de entrada (de quatro 

folhas envidraçada com dois varões metálicos, em viés, nas duas centrais), a ligar com os 

dois lanços laterais e qualquer deles providos de uma fileira de confortáveis cadeiras de 

braços.  

 Em baixo, igualmente em toda a extenção e junto das paredes, uma fiada de 

assentos de cada banda. 

 No fundo, o respectivo palco com escadaria dupla encurvada. 

 Enfim: um conjunto harmonioso sobremaneira agradável. 

 O Salão-Jardim Passos Manuel, na rua da mesma designação, casa de espectáculos 

e diversões, foi ali inaugurado em 17 de Março de 1908 pela Empresa Artística, Lda., da 

qual foi dinâmico director e empresário teatral Luíz Faria Guimarães (falecido em 21-4-

1911), que no Porto apresentou, mercê da sua fortuna e iniciativa, inumeráveis 

celebridades mundiais da época, como Kubelik, Paderewsky, Vitalianni, Coquelin, etc., 

e as mais famosas orquestras da Europa. Pertencia a uma distinta família do Porto e foi 

ainda, como atrás ficou dito, o criador do saudoso Jardim Passos Manuel.  

 Em 23 de Março de 1911, o Governo Civil autoriza a referida Empresa a adquirir 

os terrenos onde se instalou o Jardim Passos Manuel, terras que faziam parte integrante 

do prazo denominado do ¨Casal e Quinta do Adro¨, de que a Mitra portuense era senhoria 

directa. 

 Adquiridos os terrenos com o fim de uma ampliação das suas instalações, uma 

ampliação das suas instalações, reabre a 15-4-1911, total e modernamente remodelado, o 

Salão-Jardim Passos Manuel, o qual, outrora, foi o ponto obrigatório para reuniões de 

famílias das mais notáveis do Porto, não só ligadas ao Comércio e à Indústria local, como 
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também ao Foro, à Medicina, ao Exército, à Marinha, literatos, políticos, professorado, 

banqueiros, etc., que mal chegados abancavam à roda das mesas com tampos de vidro a 

deixar ver anúncios sugestivos colados por baixo, ou então, subiam dois degraus e 

procuravam pouso nas tribunas laterais, onde repoltreados nas duas ou três séries de 

cadeiras distendidas a todo o correr, liam jornais e revistas, fumavam o seu charuto de 

cinta dourada, tagarelavam com os vizinhos do lado ou da frente, ouviam boa música ou 

perscrutavam ou movimentos e o alarido dos clientes sentados no centro do salão a 

saborear o aromático cafézinho, a fresca cerveja ou a deliciosa torradinha com chá ou 

leite. 

 As senhoras de mais idade, apenas palravam umas com as outras e havia sempre 

que dizer; e, a juventude feminina e masculina, essa, então, aguardava uma troca de 

olhares incendiários, penetrantes, que deixavam tanto o rapaz como a rapariga em estado 

de doidos varridos... 

 Neste particular, o Passos Manuel, não há dúvida, foi um verdadeiro alfobre de 

casamentos. Qualquer dos sexos tinha muito por onde escolher e para todos os paladares, 

porquanto as mamãs e os papás faziam-se acompanhar das filhas, a rescenderem perfumes 

estonteantes, com o fito natural de preparar um futuro promissor para as suas adoráveis 

meninas. 

 E que dizer das festas carnavalescas? 

 Para mim, eram das mais faustosas que se efectuavam no Porto. Um 

deslumbramento! Serpentinas espiraladas a zunir no espaço; brilhantes (confetis) de 

colorações vivas atiradas às mãos cheias para as cabeças dos requestradores; lança-

perfumes em riste prontos a lançar jactos aromáticos em direitura ao pescoço, ao rosto e 

até aos olhos dos contendores e, de permeio com tudo isto, a troca de frases amorudas 

que, de uma forma sensível, faziam palpitar os corações romanescos. 

 Que saudades sinto ainda dos Carnavais do Passos Manuel! 

 Na época estival, o panorama tomava novo aspecto. E porquê? Porque a 

movimentação da casa transferia-se para o deleitoso e vasto jardim, repleto de árvores 

frondosas e de flores a vicejarem em simétricos canteiros. 

 Formado em dois planos e com vistosas ornamentações, luminárias tricolores 

entretecidas nos arvoredos e em grinaldas enflorecidas, assemelhava-se a um firmamento 

estrelante, mágico, de efeitos surpreendentes! 
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 Havia música (bandas ou orquestras) e apresentação de filmes ao ar livre.  

 Outrossim havia pavilhões com sorteios de pim-pam-pum, de tiro ao alvo, 

bazares, parque infantil e um palco para exibição de variedades. Lá mais para o fundo, 

para as bandas da Rua Formosa, um restaurante, as instalações do Clube Português, 

depois denominado Gong-Clube, uma barraca onde funcionava um gerador de energia 

eléctrica que alimentava todas as instalações da Empresa, quando faltava a luz, como era 

vulgar.  

 Igualmente não faltavam as mesas, cadeiras e um balcão que servia bebidas e 

aperitivos diversos. 

 Possuia ainda uma boa sala para dança, a melhor da época, instalada com relativo 

luxo (a dos espelhos, era digna de louvores públicos), que encerrava a horas altas da 

madrugada. 

 Neste jardim, ficou célebre a chamada Noite Fashionable (ou elegante), das mais 

belas festas então realizadas aqui na cidade. Foi um delírio inesquecível! 

 Esta memorável festa – lembro-me bem – foi dedicada a um senhor muito 

delicado, de ventre enturnecido, trajado de preto, que era estimado administrador 

artístico, conhecido pelo estrangeirismo de o régisseur Figueiroa. 

 Quando se fundou, por volta de 1918 ou 1919, a Invicta-Film, os empresários 

instalaram o edifício num dos espaços do próprio jardim, bem como os escritórios e ate 

um pequeno plaino para filmagens. 

 Mais ao lado, havia ainda uma tipografia que imprimia os programas e os bilhetes 

de ingresso à casa de espectáculos e de onde, durante muito tempo, saíram vários números 

da revista ¨Invicta-Cine¨, da qual era director o saudoso Roberto Lino. 

 Com o perpassar do tempo e o tempo faz tudo mudar, foi o antigo e acolhedor 

Salão de Festas transformado em cinematógrafo com o mesmo nome do anterior – Passos 

Manuel – cuja sala corre ao longo das traseiras do Cinema Olímpia, ali fundado em Maio 

de 1912. 

 No amplo átrio e no extenso jardim do Passos Manuel, implantaram o monumental 

edifício do Coliseu do Porto, actualmente a mais esplendorosa casa de espectáculos, 

glória da cidade e que, de certo modo, honra a memória dos seus esforçados e decididos 

fundadores». 


