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RESUMO 
 
É intuito do presente exercício académico, conjugando território, urbanidade e 

memória com ensino e profissão, realçar a urgência da reponderação das estratégias 

para o espaço da cidade e do seu território, privilegiando na sua equação as redes da 

invisibilidade, mais concretamente as redes infra-estruturantes artificiais e naturais, por 

se julgar terem a capacidade de criar condições reais para um desenvolvimento do 

território mais inclusivo, sustentado, de progresso, esbatendo as fronteiras/barreiras 

típicas do zonamento e das divisões administrativas. 

 

A necessidade de compreensão da contemporaneidade implicou a revisitação do 

passado e o recurso às fontes primárias de informação maioritariamente sediadas em 

arquivos públicos e, até ao momento, por organizar e estudar.  

A propósito do processo, do projecto, da obra e do serviço públicos, tendo como 

matéria de trabalho a questão das redes de infra-estruturação urbana (em particular 

das águas e do saneamento, mas também dos transportes e da energia eléctrica), 

sublinha-se a importância destas redes da invisibilidade na invenção da imagem da 

cidade, explorando, pelo carácter singular, o caso do Porto (da cidade e do seu 

território), no período histórico que aqui se chama de entre séculos (XIX/XX), 

considerado basilar para a compreensão da transformação de paradigma que se 

verificou na sociedade e no País. 

 

A abordagem metodológica assume-se como transdisciplinar, entre a investigação e a 

acção, numa perspectiva reflexiva e crítica sistemática, e, trabalhando a relação entre 

objecto e sujeito, traduz a visão comprometida deste último com a tese aqui defendida.  

O estudo que agora se apresenta resulta da minha condição de arquitecto, professor e 

investigador. Estas três dimensões de contexto, ligadas entre si na minha praxis e 

reflexão, servem de base aos supra-referidos eixos de pensamento que estruturam a 

organização desta investigação, deliberadamente de âmbito qualitativo/compreensivo 

e dá corpo a uma reflexão final sobre o estado actual da relação ensino/profissão em 

Arquitectura e a sociedade. 

 
 
 
Palavras-chave: Cidade/território; Ordenamento/desenvolvimento; 
Sociedade/urbanidade; Política/obra pública; Contemporaneidade; Porto 
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ABSTRACT 
 
It is purpose of this academic exercise, combining territory, urbanity and memory with 

education and profession, to highlight the urgency of the reweighting of the strategies 

for the city space and its territory, focusing on its equation the invisibility networks, 

specifically the infrastructure networks artificial and natural structuring, judging by 

having the ability to create real conditions for the development of more inclusive 

territory, sustained progress, blurring the boundaries/typical barriers of zoning and 

administrative divisions. 

 

The need for understanding of the contemporary implied revisiting the past and the 

use of primary sources of information mainly based on public records, so far, not 

organized and studied. 

The purpose of the process, the project's work and public service, and as a matter of 

working the issue of urban infra-structure networks (particularly water and sanitation, 

but also transport and electricity), underlined the importance of these networks of 

invisibility in the invention of the city's image, exploring, by individual character, the 

case of Porto (the city and its territory), in the historical period that here is called 

between centuries (XIX / XX), considered fundamental to understand the paradigm of 

transformation that occurred in society and in the country. 

 

The methodological approach is assumed as transdisciplinary, between research and 

action in a reflexive perspective and systematic critique and, working the relationship 

between object and subject, translates compromised vision of him with the view 

expressed here. 

The study now presented results of my architect, professor and researcher condition. 

These three context dimensions, linked together in my praxis and reflection, form the 

basis for the above-mentioned axes of thought that structure the organization of this 

investigation, deliberately qualitative / comprehensive scope and gives the body a final 

reflection on the current state of the teaching / profession in architecture and society. 

 

 

 

 

Keywords: City / territory; Planning / development; Company / urbanity; Political / 

public work; Contemporaneity; Porto 
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RESUMÉ 
 
Il est but de cet exercice académique, combinant territoire, l'urbanité et la mémoire, 

l'éducation et la profession, mettre en évidence l'urgence de la repondération des 

stratégies pour l'espace de la ville et de son territoire, en se concentrant sur son 

équation les réseaux d'invisibilité, en particulier les réseaux d'infrastructure 

structuration artificielle et naturelle, à en juger par avoir la capacité de créer les 

conditions réelles pour le développement du territoire plus inclusive, des progrès 

soutenus, brouillant les frontières / barrières typiques de zonage et de divisions 

administratives. 

 

La nécessité d'une compréhension du contemporain implicite revisiter le passé et 

l'utilisation des sources d'information primaires principalement basé sur des 

documents publics et, jusqu'à présent, en besoin d'organiser et d'étude. 

Le but du processus, les travaux publics et le service du projet, et comme une question 

de travailler la question des réseaux infra-structure urbaine (en particulier l'eau et 

l'assainissement, mais aussi le transport et l'électricité), a souligné l'importance de ces 

réseaux d'invisibilité dans l'invention de l'image de la ville, en explorant, par caractère 

individuel, le cas de Porto (la ville et de son territoire), dans la période historique qui 

est ici appelé d’entre siècles (XIX / XX), considéré comme fondamentale pour 

comprendre le paradigme de la transformation qui a eu lieu dans la société et dans le 

pays. 

 

L'approche méthodologique est supposé que transdisciplinaire, entre recherche et 

action dans une perspective réflexive et critique systématique, et de travailler la 

relation entre objet et sujet, traduit la vision altérée de ce dernier avec l'opinion 

exprimée ici.L'étude présentée mise en scène ma condition d’architecte, professeur et 

investigateur. Ces trois dimensions du contexte, reliés entre eux dans mes praxis et 

réflexion, forment la base pour les axes mentionnés ci-dessus de la pensée que la 

structure de l'organisation de cette enquête, délibérément portée qualitative / globale et 

donne au corps une réflexion sur l'état actuel de la l'enseignement / profession dans 

l'architecture et de la société. 

 

 

Mots-clés: Ville / territoire; Planification / développement; Société / urbanité; Politique  

/ œuvre public; Contemporanéité; Porto 
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“Dado o prodigioso desenvolvimento sob um ponto de vista pratico, que a sciencia há annos a 
esta parte manifesta nos múltiplos e variados ramos das suas subdivisões, parece que soa o 

momento, sobretudo nos pequenos estados, para uma affirmação cathegorica d’esse 
desenvolvimento exercido nos problemas de cuja solução dependa a sua crescente 

prosperidade. 
E dizemos – nos pequenos Estados – porque a accumulação de lições fornecidas pela Historia 

imprime, de sobejo, a convicção às forças que os dirigem, de que a conservação das suas 
autonomias e condigna representação na tela das mais cultas nações, advirá da sabia applicação 

das theorias scientíficas em seus methodos governativos. 
Parece-nos, que n’este caso se encontra Portugal. 

Política scientifica seja o lemma, que marque um período completamente novo nos annaes da 
nossa administração. 

Figurará este lemma no programma de algum ou de todos os partidos políticos? Não é nosso 
intento discutir agora, e n’este logar, esse ponto. 

Diremos, apenas, que fôra bem útil, de uma vez para sempre, postergar a questiuncla mesquinha 
tanta vez derivada da cretina imposição de campanário, a qual, estirilisando, consome o tempo 

que seria precioso quando bem aproveitado.” 

 

 

 

 

 
(Santa Rita: 1891: IX-X) 
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[A insustentável leveza do Ser] 

PRETEXTO 
De Processo, Projecto e História da Cidade  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 “Não há forma nenhuma de se verificar qual das decisões é melhor porque não há comparação 
possível. Tudo se vive imediatamente pela primeira vez sem preparação. Como se um actor 

entrasse em cena sem nunca ter ensaiado. Mas o que vale a vida se o primeiro ensaio da vida já 
é a própria vida? É o que faz com que a vida pareça sempre um esquisso.” 

 

(Kundera, 1994: 13) 
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1. Do pretexto 

Faço parte de uma geração que teve acesso à liberdade e que assistiu, na sua formação, 

à transição entre a sua ausência e a sua intranquila existência. Contudo, faço parte de 

um contexto em que, na actualidade, muitas dessas conquistas se esvaem por entre os 

dedos da ditadura da finança e do pensamento único, subtraindo ao presente os 

direitos e os deveres de cidadania.  

O dever que um investigador tem é de investigar, de contribuir, nem que seja com um 

só factor de liberdade importante para a construção do mundo civilizado. Nesse 

sentido, o dever de ensinar e de aprender faz-nos sustentar o compromisso de chegar à 

beleza, de afirmar a saída da universidade das ruínas do exaurido mas asfixiante colete 

que a rodeia, afirmando a sua função pedagógica para além da miséria da actualidade, 

prosseguindo e perseguindo o progresso, superando a sua crítica. 

 

O contexto de múltiplas crises que se acentuou já na fase final do século passado e 

teima em resistir de uma forma estruturante conduz o investigador à necessidade de 

compreender os vários contributos que, alimentando o peso da herança, se reflectem 

hoje na prática diária da Humanidade. No caso particular de Portugal, por via de 

décadas de desestruturação, com o acentuar das debilidades, das carências estruturais 

e infra-estruturais, torna-se premente estudar o tempo sócio-histórico em que, embora 
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com largo investimento público e sob a tutela de um regime autoritário e autocrático, 

se tentou dotar o país de alguma forma de urbanidade (de modelo absolutamente 

discutível) e da capacidade de resistência desse modelo na sociedade actual, 

possivelmente ajudando a explicar essas ditas crises cíclicas. 

A urgência da superação do estado actual (e da coisa pública em particular) está na 

base da minha motivação para a escrita desta dissertação, sendo o seu pretexto maior.  

 

Deste contexto e subsequente pretexto surge a escrita do texto. O seu tempo de estudo, 

elaboração e escrita enquadra-se nos anos em que, em Portugal, se observou um 

agudizar da crise financeira, mas também da revelação das deficiências estruturais do 

Estado, que em democracia, se começou a criar após o 25 de Abril de 1974. 

O corpo central da dissertação, recuando quase noventa anos na história do país, 

conduzirá o leitor ao período que se aferiu como sendo determinante para moldar o 

século XX português e que, no plano do objecto e dos objectivos deste estudo, se julgou 

essencial para perceber a contemporaneidade e as suas imperfeições e insuficiências. 

 

Da observação crítica do nosso tempo, em Portugal, constata-se que o território 

constitui, em si, um problema não passível de ser resolvido através das actuais 

políticas e dos processos e métodos correntes de planeamento. 

Esta afirmação motivou o sujeito para o estudo do período do entre séculos XIX/XX, na 

perspectiva de aí encontrar informação que o auxiliasse na compreensão de parte 

importante da construção do contexto em que nos enquadramos. Factores como a 

coesão e a própria soberania do País podem mesmo estar em causa, apesar dos seus 

mais de oito séculos de história, se não se optar por vias que aproximem as populações 

e o território.  

Como exemplo dos sucessivos processos de perda de soberania sobre o território temos 

as intenções definidas como prioridades para os sectores das águas e dos transportes 

em Portugal denotam a vontade de encetar processos de privatização ou de, pelo 

menos, concessão da propriedade e da exploração das redes existentes. A defesa em 

tese da fragilidade e mesmo do erro comprovado destas opções julga-se demonstrada 

no âmbito do estudo do período temporal considerado.  

 

Tendo em vista o seu desenvolvimento e ordenamento sustentado e de progresso, 

torna-se premente redesenhar as políticas para o território, não as separando das 

políticas sociais e para o ambiente urbano.  

Nesse sentido, a contemporização das redes artificiais e naturais na equação do 

território contemporâneo poderá estar na base da resolução do problema enunciado, 

aproximando os cidadãos, reforçando a sua identificação com os lugares, 

desenvolvendo identidades. 
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[A Lentidão] 

INTRODUÇÃO 
Do nosso tempo: resistências de modernidade na contemporaneidade 

 
 
 
 
 
 
 

“Porque terá desaparecido o prazer da lentidão? Ah, onde estão os deambuladores de 
outrora? Onde estão esses heróis indolentes das canções populares, esses vagabundos que 

preguiçam de moinho em moinho e dormem ao relento? Terão desaparecido com os 
caminhos campestres, com os prados e as clareiras, com a natureza? Há um provérbio 

checo que descreve a sua ociosidade por meio de uma metáfora: contemplam as janelas 
de Deus. Quem contempla as janelas de Deus não se aborrece; é feliz. No nosso mundo, a 

ociosidade transformou-se em desocupação, o que é uma coisa muitíssimo diferente.  
O desocupado sente-se frustrado, aborrece-se, procura constantemente o movimento que 

lhe faz falta.”  

 

(Kundera, 2001: 6-7) 
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1. Do sujeito e da circunstância 

Após ter passado mais de metade da minha vida com uma ligação profunda à Escola 

do Porto – primeiro como estudante de Licenciatura e, depois, sucessivamente, como 

colaborador do Centro de Estudos, estudante de Mestrado e, desde há dezasseis anos, 

como docente na área disciplinar de Projecto, considero que o meu código genético lhe 

é devedor sobretudo em matérias de matriz qualitativa. 

Delas destaco o gosto pelo tempo longo de maturação sobre os problemas, o qual 

nomeio de Processo, considerando-o como pilar estruturante do meu crescimento 

metodológico. 

Por isso, sinto-me obrigado a declarar que, no meu entendimento, numa era de 

vertigem e aceleração de processos metodológicos e de forte questionamento 

ideológico, numa sociedade em ritmo de automatização e de resposta imediata, cada 

vez mais se torna essencial ao investigador a ponderação de um tempo alargado de 

pensamento sobre as matérias em estudo, especialmente sobre aquelas que exigem a 

formulação de pensamento original. 

 

Subscrevendo a postura geral do Manifesto Slow Science (2010), assumo inteiramente 

os seus postulados essenciais, vincadamente críticos à situação actual das sociedades, 

das universidades e das políticas públicas para os sectores da educação, da 
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investigação e do desenvolvimento, bem como da forma como desempenham o seu 

papel determinante para a construção da sociedade do conhecimento. 

De facto, nos últimos anos as universidades e o ensino em geral submeteram-se às 

regras dos mercados financeiros, à lógica dos rankings de seriação, ao utilitarismo dos 

cursos e das matérias leccionadas e investigadas e ao despotismo e nepotismo da 

notação das principais agências de avaliação e acreditação da investigação produzida. 

Penso que esta situação em nada beneficia o progresso da Ciência e da investigação em 

geral, uma vez que muito raramente utiliza critérios de avaliação ou parâmetros de 

escala qualitativa, como, aliás, se torna patente no tipo de projectos apoiados ou nas 

classificações dos centros de investigação, das universidades e dos centros replicadores 

de artigos científicos, na sua maioria publicações associadas directa ou indirectamente 

a grupos de interesses específicos, monopólios de edição, frequentemente ligados 

directa e indirectamente às grandes multinacionais da alta finança mundial. 

De acordo com Randy Shekman, prémio Nobel da Medicina em 2013, a política de 

publicação das principais revistas científicas de espectro internacional segue mais 

parâmetros ligados à obtenção de impacto da própria publicação do que de qualidade 

e mérito, com isso prejudicando a Ciência e a [investigação científica], e, sendo que, 

muitos dos seus responsáveis são apenas profissionais do mundo editorial, mais 

preocupados com a repercussão do que com o conteúdo científico, compara o negócio 

editorial com a especulação bolsista.  
"Do mesmo modo que Wall Street precisa de acabar com a cultura do bónus, os cientistas 
necessitam de acabar com a tirania das revistas de luxo. O resultado será uma investigação que 
sirva a Ciência e a sociedade.” (Sample, 2013) 

 

Para além disso, adverte que a contabilização de citações de artigos e o seu reflexo nos 

processos de candidatura a apoios financeiros pode não passar de um logro científico, 

muitas vezes comprovado pelo carácter fraudulento de alguns artigos que já foram 

alvo de processos que implicaram a retractação dessas publicações. 

Por outro lado, no que respeita à divulgação, acesso e difusão do conhecimento, são de 

valorizar as publicações de acesso livre que, segundo ele, publicam com critérios de 

respeito pelo mérito específico do artigo e não pelo seu carácter mediático. 

O que é facto é que o panorama da publicação científica internacional (mas também 

nacional) acaba por funcionar como um círculo vicioso, no qual, através de processos 

de auto-alimentação, as várias entidades envolvidas fazem parte de um jogo fechado. 

 

Neste cenário, a investigação independente muito dificilmente encontra um lugar 

próprio para ser desenvolvida e os projectos de longo curso e de largo espectro 

raramente sobrevivem à fúria dos interesses dominantes. Neste panorama, julgo que as 

perdas para a universidade podem ser substanciais, pois, como a atribuição de mérito e 

relevância académica aos estudos que saiam desse mainstream é praticamente nula, 

incorre-se no risco de se não estar a produzir grandes contributos para a produção de 

conhecimento. 
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Se a isto somarmos o facto de, em Portugal, desde a publicação do Estatuto da Carreira 

Docente Universitária (ECDU) em 31 de Agosto de 2009 (DL 205/2009), se ter passado a 

fazer depender os contratos laborais do pessoal docente da prestação de provas 

relativas a estudos de doutoramento, pode-se estar no caminho para o prejuízo tanto 

da profissão como da investigação.  

Concretizando: pelo facto de se ter uniformizado – num período transitório de 

adequação manifestamente curto – todo o tipo de investigação sem atentar à sua 

génese, objectivo e alcance, pode estar-se a criar condições para a afirmação de um 

caldo de cultura propício à dominância de trabalhos reduzidos à sua fase analítica, sem 

grande poder de síntese ou à construção de sínteses indexadas única e exclusivamente 

à compilação de opinião já produzida. 

 

No campo específico dos estudos na área disciplinar de Arquitectura é frequente a 

necessidade de um tempo mais alargado de estudo e de consequente equação e 

maturação dos conhecimentos que se vão adquirindo sobre as matérias específicas em 

exame. Tal como ensinamos aos estudantes do mestrado da Faculdade, a investigação 

baseada no olhar automático e superficial é redutora, sendo, por isso necessário esse 

outro tempo longo de trabalho, muitas vezes implicando uma certa distância sobre o 

objecto em estudo, a reavaliação constante dos objectivos e a mudança de escala e de 

posição relativa do investigador. 

 

Parafraseando Nuno Portas: “o arquitecto raramente volta ao lugar do crime” – 

infelizmente, uma verdade. A velocidade e a urgência da resposta pretendida raras 

vezes se coaduna com o necessário e esclarecido olhar fino do criador. O processo de 

criação deveria poder contemplar, para além da referida distância, o tempo e a 

oportunidade do erro. Não o que decorre da preguiça ou abstenção intelectual, mas 

aquele que, no caso particular da investigação nas áreas artístico-científicas, se 

consubstancia no importante binómio “tentativa/erro”. 

 

O carácter singular do ensino de matriz científico-artística praticado nos cursos da 

Faculdade de Arquitectura da Universidade do Porto resulta, para além das 

especificidades próprias dos currículos das várias unidades orgânicas, da forma como 

os docentes desta instituição as traduzem através da sua prática pedagógica e 

didáctica. 

Mas não só. A interpretação que os docentes fazem, de uma forma geral, do ECDU, 

mais concretamente do artigo que respeita às funções docentes (Capítulo II, art.º 4º), faz 

com que a sua actividade vá muito além do que é a prática corrente nas instituições 

universitárias nacionais, contribuindo fortemente para o carácter único e distintivo no 

panorama nacional e internacional dos cursos da área disciplinar de Arquitectura e 

áreas disciplinares afins. 
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Assim sendo, no meu entendimento, deveria procurar-se estimular a continuidade 

desta prática valorizando de igual forma as cinco componentes que constam do 

referido artigo e que passo a citar: 
“a) Realizar actividades de investigação científica, de criação cultural ou de 
desenvolvimento tecnológico; 
b) Prestar o serviço docente que lhes for distribuído e acompanhar e orientar os 
estudantes; 
c) Participar em tarefas de extensão universitária, de divulgação científica e de 
valorização económica e social do conhecimento; 
d) Participar na gestão das respectivas instituições universitárias; 
e) Participar em outras tarefas distribuídas pelos órgãos de gestão competentes e que se 
incluam no âmbito da actividade de docente universitário.” (DL 205/2009, Cap.II, Artº 4º) 

 

Partindo da aceitação de que o desempenho destas competências definidas em lei e 

regulamentadas pela UP e suas unidades orgânicas são as atribuições estruturantes do 

contrato que os docentes assinam com a FAUP, só pelo seu cumprimento se consegue 

perdurar a actual relação de comprometimento dos docentes com as suas obrigações 

profissionais, promovendo alterações profundas no sistema de ensino e aprendizagem 

vigente na “nossa Escola”. Nesta consideração não deveria estar ausente a constatação 

de que o paradigma educacional mudou, que a relação com o mundo do trabalho 

mudou e que a evolução da Técnica e da Tecnologia proporcionaram novas 

perspectivas para o rumo do ensino ministrado na FAUP. 

O que queremos preservar deste património escolar construído ao longo dos tempos de 

vida da FAUP? Qual é a nossa responsabilidade na condução da herança científica, 

pedagógica e didáctica que nos foi sendo legada e que vamos traduzindo e adaptando 

à luz da contemporaneidade? Que tipo de rupturas estamos interessados em promover 

no âmbito da “nossa Escola”? 

Desta análise decorre também a consideração da necessidade sentida pelo investigador 

em determinadas matérias específicas de um tempo longo associado ao seu percurso 

de descoberta, de aquisição e processamento do conhecimento. 

 

 

2. Do sujeito e do objecto 

Considerando todo o acto humano como um acto de criação e que a sua condição pode 

ultrapassar os limites da réplica e da reflexão da realidade que nos rodeia, torna-se 

possível de admitir que, tanto a formalização das ideias em espaço como a escrita da 

sua história única e exclusivamente dependem da Humanidade. Esta, apoiada no 

poder da invenção e do acto criador, através de processos complexos de transmissão de 

permanências e rupturas, torna possível a materialização do progresso e do retrocesso. 

 

A invenção, sublinhando a sua importância no contexto de racionalidade do acto 

humano, possibilita todo um conjunto de conquistas que dão sentido à expressão da 



 35

humanidade e, como acto de criação necessariamente associado à síntese, é parte 

integrante dos processos sócio-históricos.  

Não querendo depreciar a determinância do sujeito nesse processo de análises e 

sínteses, reforço a convicção de que, tanto a subjectividade como o comprometimento 

estão sempre presentes na narrativa/ficção dos acontecimentos que desenham a 

condição do presente na medida em que este resulta de processos de transmissão e 

interpretação subjectivos. 

 

Como cidadão, na consciência de que não representamos somente um papel exclusivo 

na sociedade, interessa-me, na dupla condição de arquitecto e professor, definir ordens 

de objectivos a atingir com este trabalho.  

 

Não procurando uma lógica de causa/efeito, usando uma metodologia que, embora 

não recusando os factores quantitativos, valoriza, no processo de pensamento deste 

estudo, parâmetros qualitativos que possibilitarão sínteses no sentido de compreender, 

estudar, interpretar e dar visibilidade a documentação que até agora não estava 

acessível e que, fruto dos actos inerentes a este estudo passarão a estar disponíveis para 

a continuação da investigação pelo autor ou por outros investigadores. O objecto 

tratado no corpo central não é em si um fim, mas sim um veículo que pretende abrir 

horizontes no campo da investigação qualitativa dos fenómenos de criação do espaço 

da cidade e do território com ele inter-relacionado ou decorrente. O recurso deliberado 

a esse trabalho em arquivo e ao manejo das fontes primárias de informação tornou-se 

na pedra de toque para a formulação de um pensamento original, mas também para o 

contributo que dele já adveio para as instituições onde tenho trabalhado e para a 

comunidade em geral. 

Na equação de tudo o que já ficou para trás, a formalização desta dissertação, acaba 

por ser, em grande parte, fundada na recusa e eliminação necessária de informação 

que, na devida altura, foi fundamental para o avanço do estudo mas que, no texto 

apresentado, já não encontra lugar para apresentação, tendo cumprido o seu papel de 

estruturação do pensamento. 

 

3. Do objecto e do objectivo geral 

O objecto deste estudo é a invenção da imagem da cidade do Porto, no entre séculos 

(XIX/XX), no plano do processo de infra-estruturação básica do território, o qual aqui 

se denominará de “redes da invisibilidade” e cuja contemporização julgo ser essencial 

para entender as mudanças decorridas então, na perspectiva da compreensão da era 

contemporânea, no campo específico do processo e forma urbana. 

 

Apreendendo a grande transformação – definida por Karl Polanyi (2012 [1944]) em 

“The Great Transformation: the political and economic origins of our time” – como o 

processo de formação histórica dos “mercados nacionais e internacionais e, nesta 
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sequência, como se passou de uma configuração caracterizada por trocas livres para 

uma outra, marcada por um intenso controlo político e social, em reacção à grande 

crise de 1929 (controlo assumido, sob diversas formas, pelo incipiente Estado-

providência, o comunismo e o próprio fascismo) ” – assume-se como determinante 

para o desenho da imagem contemporânea da cidade e a formatação do cidadão, a 

emergência triunfante (e quase que absoluta no plano europeu) dos regimes 

autoritários que derrotaram, no final da década de 1920, o projecto do Liberalismo e da 

civilização de Oitocentos, marcando definitivamente o início real do século XX, trinta 

anos após a data formal inscrita em calendário. 

 

A sua premência relaciona-se com a necessidade de equacionar alternativas para o 

governo da cidade contemporânea e para o desenvolvimento económico e 

ordenamento territorial no caso específico português no contexto actual de crises 

múltiplas de carácter cíclico e sistemático que, desde a década de cinquenta do século 

XIX (sempre que terminam fortes períodos de investimento na obra pública e na infra-

estruturação do espaço), demonstram a fragilidade estrutural de Portugal. 

 

A consideração do espaço da cidade do Porto surge na decorrência de se ter tornado 

para mim num grande laboratório experimental no plano do estudo, facilitador do 

entendimento mais geral da realidade portuguesa, a qual, vivida na 

contemporaneidade, se julga devedora de todo um processo sócio-histórico que teve, 

no período de entre séculos (XIX/XX), a chave da sua transformação. 

 

Através da reflexão sobre os variados tipos de processo (dos quais definitivamente se 

destaca o sócio-histórico), julga-se poder permitir contrariar a tendência maioritária na 

sociedade portuguesa de não consideração da equação da correcção do erro nos 

processos políticos e na definição de políticas públicas de cariz central, regional e local, 

os quais conduziram, aquando da falência das teses dominantes na matriz capitalista 

da sociedade actual que advogam o paradigma da auto-regulação dos mercados, a 

soluções e a situações de ordem política e social de cariz ditatorial. 

 

* 

No fundo, pretende-se demonstrar a necessidade da contemporização desse processo 

aquando da decisão política na actualidade, mais concretamente na esfera do 

ordenamento e desenvolvimento do território, centrando a questão nas redes das 

águas, a partir da qual se estudam outros factores de desenvolvimento, infra-

estruturantes, como os transportes e a rede eléctrica. 

 

O que se julga poder fazer transparecer é a importância metodológica da consideração 

do Processo como etapa de invenção da contemporaneidade. 
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Admitindo a distância como factor intelectualmente determinante para a validação do 

pensamento, equacionando as suas cambiantes física e psicológica, material e imaterial, 

substantiva e temporal, valoriza-se a maturação do estudo só possível quando 

enquadrada por um tempo mais longo de realização. 

 

Na equação entre a essência, a circunstância e a conjuntura, não será mais do que 

apenas um ponto de situação alargado no percurso individual e colectivo de estudo e 

investigação em matérias de Arquitectura e sociedade. 

 

4. Do tema e do problema 

O assunto em estudo e as dúvidas e incertezas que comporta revelam-se de absoluta 

pertinência numa altura em que se coloca em questão as funções e os atributos do 

Estado. 

As redes da invisibilidade, desconsideradas no último quarto de século no espaço da 

cidade (julgando-se a cidade do Porto como um virtuoso laboratório de investigação), 

retomam grande parte da actualidade no plano da discussão neste presente imperfeito 

em que, como afirmado, se põe em causa o próprio modelo de Estado, as suas virtudes 

e defeitos e se recomeça o processo de equação de novas/velhas formas de desenho do 

espaço público, decorrentes das políticas públicas para a cidade seguidas pelos seus 

diferentes e diversos governos. 

 

Num país carente de acções de planeamento e estratégia, a revisão dos instrumentos de 

planeamento existentes e dos próprios planos elaborados desde que, na transição entre 

as décadas de 1980 e 1990 se assistiu (pela imposição das directivas do espaço 

comunitário europeu) à proliferação dos Planos Directores Municipais de 1ª geração, é 

de importância absoluta – como aparentemente se vislumbra pelas mais recentes 

declarações dos responsáveis pela tutela das áreas governamentais do Ambiente e da 

Economia e das suas agências delegadas – se se comprovar a vontade de alteração do 

modelo actual de organização e desenvolvimento do território. 

A inclusão de factores de sustentabilidade estrutural nos instrumentos e nas práticas 

de planeamento, equação e estratégia para o território cada vez mais difuso da cidade, 

recuperando lógicas passadas de desenho baseado não em operações de zonamento 

mas na compreensão dos fluxos, das dinâmicas e das geometrias variáveis dos sistemas 

essenciais à vida dos habitantes desse território, no redesenho e reformulação das 

escalas de prioridades e até de valores defendidos por instrumentos organizadores do 

espaço. 

A consideração dos sistemas e das redes como elementos estruturadores do território 

(sejam elas de âmbito natural ou artificial) pode realmente produzir alterações do 

paradigma urbano (pelo menos na sua componente pública), contribuindo para o 

reposicionamento e inclusão do cidadão, do seu conforto e desenvolvimento 

económico e intelectual, no topo das prioridades das políticas públicas para o espaço 
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da cidade e do seu território – como afirmado, de limites cada vez mais difusos e cada 

vez menos indexáveis a lógicas de zonamento. 

 

5. Da área ou das áreas disciplinares 

Área ou áreas disciplinares? No documento que agora se encerra, embora se tratando 

de uma dissertação cuja matriz é a Arquitectura e o seu questionamento disciplinar, 

considero determinante para o seu processo de estudo (à semelhança da investigação 

em geral no campo das Ciências Sociais e Humanas) a transdisciplinaridade e o 

cruzamento das diversas áreas do saber. 

No caso particular deste trabalho, tornou-se fundamental a incursão nas e o 

entendimento das afinidades e complementaridades entre várias áreas que, 

convergindo com a de Arquitectura, se julgou possibilitarem ao estudo entendimentos 

mais equilibrados sobre as matérias em discussão permitindo-lhe sínteses 

hipoteticamente intelectualmente mais substantivas. 

As investidas nas áreas da História e da Sociologia encaminharam a investigação para 

uma outra que as cruza: a Sociologia Histórica, capacitando uma interpretação do 

processo histórico e o entendimento dos contextos mais abrangente por ter absorvido, 

na medida do estritamente necessário, as suas ferramentas de trabalho e os seus 

contributos disciplinares. Esta convicção tornou-se-me evidente, como investigador das 

questões da cidade, pelo que, desde cedo no estudo, passei a colocar esses filtros 

específicos na lente do observador e a validar os seus resultados também com o seu 

apoio. Por outro lado, dada a especificidade técnica de algumas das matérias 

associadas à investigação, igualmente o vasto campo das engenharias e a sua área 

disciplinar se tornaram úteis para o processo de interpretação, permitindo o manejo 

desses saberes ao serviço dos conteúdos do corpo da tese.  

 

Mas esse carácter transdisciplinar não se circunscreveu aí. O recurso frequente à 

legislação e o constante trabalho em arquivo, assim como a necessidade de 

entendimento dos processos de formação económicos, transportaram para o meu 

estudo as áreas do Documentalismo e da Arquivística para além de três áreas que me 

foram basilares para o entendimento das questões de âmbito macro: a Economia, o 

Direito e a Ciência Política.  

Acrescento a área disciplinar da Arte, mais concretamente da fotografia – registo 

essencial para a minha produção, quer por via da interpretação da vertente 

documental dos seus espécimes, como pela realização de documentos visuais 

fotográficos como parte integrante do próprio plano e processo de estudo. 

Destes entrecruzamentos sistemáticos (que me obrigaram a um exercício constante de 

incorporação de novos conhecimentos e a um alargamento dos meus domínios de 

formação básica e específica – Arquitectura e Urbanística) resulta o corpo do texto, mas 

também a eventual capacidade para poder reutilizar esta aprendizagem em processos 

futuros de investigação. 
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6. Do estado da arte 

Na actualidade, assiste-se à proliferação de escritos sobre os ícones do período 

conhecido como Estado Novo, relegando a multidão “anónima” e a sua acção – diluída 

por entre quarenta e oito anos de opressão e mediocridade social/cultural/política, 

comandada por elites dirigentes autoritárias e autocráticas que atrasaram o progresso 

do país por décadas quase irrecuperáveis – para as margens do esquecimento. 

Por outro lado, como a desestruturação do território urbano, a sua desarticulação 

horizontal e vertical e a especulação do solo e do imobilizado que impera nas cidades, 

avançam em modo de cegueira e fúria, o espaço da cidade tem-se transformado 

radicalmente sob a perspectiva preponderante do luxo e do lucro privado, 

contribuindo para o esquecimento da multiplicidade e fundamento dos avanços 

civilizacionais que, sobrepostos nas várias camadas de informação de urbanidade, 

constituem a sua memória.  

Neste panorama, onde não há lugar para ficarmos expectantes dos dias felizes, impera a 

nossa responsabilidade histórica de honrar a memória das pessoas e dos lugares por 

onde passaram e que, com a sua obra, ajudaram a construir, muito para além das 

fronteiras da aparência, bem como de respeitar o povo que, mais ou menos anónimo – 

ou até mesmo clandestino –, através da edificação do progresso e da equação formal do 

ser urbano, foi construindo a cidade, como arena política, expressão de liberdade. 

 

No plano da produção académica, convém referir a existência de vários estudos 

parcelares sobre algumas das temáticas em abordagem, não havendo, pelo menos que 

haja conhecimento, qualquer trabalho que, recorrendo aos documentos originais em 

análise, tenha realizado, para o período em questão e na óptica desta área disciplinar, 

um exercício semelhante de articulação da informação, aplicando-a ao entendimento 

da situação actual. 

No entanto, como se pode aferir da leitura e estudo das referências bibliográficas da 

investigação, alguns autores (dos quais se destacam Álvaro Domingues, Nuno Portas e 

Rui Braz Afonso) têm produzido (de uma forma sistemática) teoria sobre as carências 

estruturais do espaço urbano português, recorrendo a visões cruzadas entre diversas 

áreas das Ciências Sociais e Humanas. 

No campo das dissertações de doutoramento apresentadas à academia portuense, 

igualmente na área de Arquitectura, vários são os que usam a História como 

ferramenta operativa – mais concretamente através do estudo dos processos históricos 

– bem como o recurso ao manancial documental disponível em sede de arquivo para 

tentar explicar a situação presente, como o comprova os estudos de Luís Soares 

Carneiro, Carlos Guimarães e Francisco Barata. Destes destaco, pelo trabalho aturado 

sobre fontes primárias de informação, a investigação de Anni Gunther Nonell sobre a 

construção da cidade portuense entre finais do século XVIII e a década de 1860.  

No campo deste referencial, igualmente se destaca a produção académica na área 

referida de autores como Alexandre Alves Costa e Domingos Tavares que, quer no 
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âmbito de provas apresentadas à ESBAP, quer na sua actividade de investigação e 

produção escrita mais actual, promoveram uma necessária ligação entre a prática 

docente e a produção de conhecimento teórico multidisciplinar. 

O uso da documentação histórica e o seu cruzamento com a sociologia evidencia-se 

igualmente nos escritos e nos trabalhos de campo de José Madureira Pinto, Virgílio 

Borges Pereira ou Bruno Monteiro, em áreas afins à Disciplina da Arquitectura e que, 

têm contribuído, na esfera da Universidade, conjuntamente com os vários estudos de 

Rui Tavares no campo da história da cidade portuense para o reforço da importância 

do cruzamento entre os saberes disciplinares para o entendimento do todo do 

fenómeno urbano. 

 

 

7. Da cartografia da escrita 

A resistência ao rótulo, ou, como nas palavras de Bourdieu, o “combate pela 

autonomia” (1989), não se apresenta como tarefa fácil. A sociedade em geral e a 

Academia em particular assenta o seu governo numa postura taxonómica quase que 

automática: ou se está contra, ou se está a favor; ou se é isto ou aquilo – muito 

dificilmente sendo aceites posturas que privilegiem uma conduta científica e social 

desvinculada de condicionantes ou matrizes ideológicas. 

Todavia, tal não quer dizer que o processo e a própria investigação não sejam 

comprometidos, que sejam neutros, bem pelo contrário: aquilo que defendo é que não 

deve ser reducionista, monolítica ou cristalizadora. O que digo é que, dentro da 

medida do possível, deve ser livre, sem espartilhos que possam derivar em corruptelas 

na estruturação do pensamento e no engavetamento ou parametrização compulsiva do 

conhecimento. 

 

Toda a escrita tem uma forma de leitura que parece sempre evidente e clara a quem 

escreve. No entanto, dadas as características particulares do presente documento e, 

após ter ponderado bastante sobre a pertinência da escrita destes parágrafos, achei que 

era meu dever fornecer uma chave de leitura a quem generosamente tiver a bondade 

de o ler de forma a não se ver envolvido no desfiar de uma narrativa que lhe frustre as 

expectativas. 

Nesse sentido, por questões de honestidade e rigor intelectual, fixo em texto corrido a 

estrutura da escrita dessa narrativa que, logo à partida, pelos motivos que atrás no texto 

elenquei, nomeio de aberta. 

 

Partindo do geral, dá-se nota da divisão do volume produzido em partes indexadas à 

progressão formal e de conteúdos do texto. Esta divisão maior do texto permite a 

focagem mais objectiva nas componentes específicas do processo de construção da 

escrita, intimamente relacionado com o processo de descoberta. 
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Assim surge o que chamo de “livros”, uma categoria relativamente abrangente, 

inclusiva das temáticas centrais e adjacentes que me permitiram, conservando a 

riqueza das partes, desenhar o todo do processo e do produto da investigação.  

Trata-se de uma arrumação do pensamento em grandes categorias que me permitiram, 

no campo do processo, articular as grandes questões e imensas dúvidas que foram 

minhas companheiras durante este percurso. 

Para esta categorização, considero que muito contribuiu o facto de, desde o início, ter 

abraçado o trabalho sobre fontes primárias de informação, nomeadamente de matriz 

arquivística. Esta incursão num campo que, apesar da minha formação de base, não me 

era completamente desconhecido, fez com que, desde cedo, sentisse a necessidade de 

me miscigenar com a sua cultura, aprendendo, por necessidade é certo, a falar a sua 

língua e a conviver nas suas comunidades, lidando com as suas idiossincrasias. 

Como, para a construção desta escrita, contribuíram fortemente várias narrativas 

paralelas, considerei a indexação de cada “livro” a um texto ficcionado que, 

simbolicamente, representa a objectivação da metáfora do que quero falar, 

simbolizando aquilo que defendo em termos de investigação e de formação do 

conhecimento. Concretizando: se, por um lado, alicerço grande parte do meu processo 

de trabalho em fontes primárias de informação – na sua totalidade, de arquivos que, a 

propósito da minha investigação, contribuí para o seu tratamento, salvaguarda, 

publicação e difusão –, por outro, defendo a tese de que tal só é possível (pelo menos 

no que concerne à minha experiência) com um estudo e incorporação de fontes de 

outras ordens, as quais, como parte fundamental dos nossos percursos de vida, nos 

ajudam a consolidar e a maturar o progresso do saber, avançando e recuando, ao longo 

de pequenos passos diários, equiparando, por vezes (quando relacionáveis) a ficção e a 

realidade. De facto, para além do que fazemos, também somos o que lemos e, 

sobretudo, o que sublinhamos do que lemos. 

 

O ponto de partida é o Pretexto: como pretexto para a motivação da escrita e como pré-

texto, no plano do contexto e da circunstância do texto que constitui o corpo central da 

dissertação. Como nada existe sem contexto, ou sem contextos, torna-se essencial 

defini-los de modo a enquadrar a leitura, circunstanciando o modo de observar as 

matérias e os factos em reflexão. Como a abordagem das matérias se circunscreve a 

pretextos, conscientes ou inconscientes, inerentes ou decorrentes, compete à escrita 

revelar aqueles que se julga determinantes para a sua geração. 

 

Na introdução abordam-se as questões disciplinares e a necessidade de cruzamento e 

transversalidade de leituras inter e multidisciplinares julgadas necessárias à ancoragem 

da escrita, sustentáculo do processo de investigação. 

De igual importância me pareceu a inclusão neste ponto da definição do tema e do 

problema de forma a tentar tornar claro, à partida, de que é que se vai falar e com que 

finalidade e propósito. 
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No campo do estado da arte, interessou-me referenciar a situação actual da 

investigação nestas matérias e os principais referenciais que justificam a validação da 

produção de um documento com o presente argumento. 

 

A dissertação encontra-se dividida em quatro Livros que tratam, sucessivamente, das 

várias partes que defini como pilares do texto global: 

- Livro 1 

Do Processo e do Projecto; 

- Livro 2 

Do Homem e da Política; 

- Livro 3 

Da Obra e do Público; 

- Livro 4 

Da Reflexão e da Razão; 

 

A esta estrutura acrescenta-se um Póstexto com a dupla função de dar fundamento à 

defesa de que as questões levantadas ao longo dos vários livros se colocam também 

para além dos limites do estudo,  

 

O Livro 1 (Do Processo e do Projecto) fala-nos das questões metodológicas e projectuais 

do próprio estudo e da construção da identidade e da invenção da imagem da cidade 

servindo-se, para o efeito, de quatro reflexões que incorporam as minhas preocupações 

de base e que enquadram os volumes do corpo central da obra consubstanciados nos 

livros dois, três e quatro, informando o leitor sobre o processo de estudo e observação 

mas também das principais linhas metodológicas assumidas. 

 

“Práticas e processos de formação de identidade - Os Arquivos como Casas da 

Memória Pública”, considerando os arquivos como casas da memória pública, aborda a 

questão “acesso”, mais concretamente do acesso ao conhecimento e do seu papel 

determinante no processo de emancipação da humanidade – no âmbito de um espírito 

de valorização da cultura e das políticas públicas que a enquadram – e da sua 

importância como instrumento primordial de aferição do progresso dos povos e como 

afirmação individual e colectiva de cidadania e urbanidade. 

 

“Entre o Processo e o Projecto – Estudar, estudar, estudar sempre”, retoma o conceito 

de processo enunciado na introdução, aprofundando o seu grau de desenvolvimento. 

Por um texto formalmente unitário, organizado e “limpo”, dedica-se este capítulo à 

relevância da leitura e do estudo do tempo longo associado a estas tarefas. Mas 

também à distância e afastamento necessários (inclusivamente no plano temporal) que, 

por várias vezes, se materializa na inflexão no dirigir do olhar, importante para a 

verificação e validação dos pontos de vista. 
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No que respeita ao projecto e à obra, matéria fulcral do texto, avança-se com a certeza 

do seu carácter contínuo de formação, valorizando a sua vertente de realização 

inacabada. Também aqui se dá nota da necessidade de compreender os processos de 

transformação, essenciais para o entendimento do processo histórico na esfera maior 

da abertura e da escritura da História.  

 

“Da Memória ao Esquecimento – Processos da Memória e contextos da História na 

invenção da imagem da cidade” - O processo histórico e a própria História são, em si 

próprios, uma invenção como se tentará defender ao longo deste estudo. De facto, 

admitindo que o processo da fixação e da recordação dos acontecimentos e das acções 

que permitem a materialização das ideias chega à era contemporânea através de 

documentos de carácter material e imaterial, é conveniente perceber que a sua mera 

existência ou relato depende sempre de um acto humano e, consequentemente, da 

forma como dá corpo à transmissão do conhecimento. A transmissão da memória e a 

sua fixação em diferentes e diversos suportes não é um acto impoluto ou 

descomprometido. 

A invenção da memória e as suas impressões conduzem o investigador pelos caminhos 

da memória, muitas vezes traiçoeiros se não devidamente validados. E mesmo assim, 

não deixa de ser uma interpretação pessoal construída sobre um conjunto de actos 

também eles pessoais. A persistência da memória, o excesso ou a ausência de 

documentação, a importância relativa de determinados acontecimentos, actos ou obra 

levam o investigador a perceber a curta distância entre a memória e o esquecimento, 

assim como a relação intranquila entre dois direitos fundamentais das civilizações: o 

direito à memória e o direito ao esquecimento. 

 

“Da sintaxe à síntese da Imagem – A invenção e a fixação da imagem da cidade” 

reflecte sobre a ordem das imagens, a sua relação e combinações no processo da 

invenção da imagem geral da cidade e discorre sobre o seu carácter, significado e 

significância no âmbito de um conjunto que, compreensível pelo observador, lhe 

permite a construção do imaginário. 

 

O Livro 2 (Do Homem e da Política) prenuncia o corpo central do estudo, promovendo 

uma reflexão sobre a importância da dimensão política e institucional no facto urbano, 

defendendo-se, no curso da sua escrita, o carácter basilar e central do registo e da 

prática política na invenção do teatro da cidade. 

Dos contextos históricos, absorve-se o que a este estudo se julga interessar: os factos 

que foram permitindo a invenção da imagem da cidade contemporânea, na medida da 

problemática que se aborda e, sobretudo, ao serviço do seu esclarecimento.  

 

No caso português no período em questão afirma-se o papel da regulação 

protagonizada pelos vários documentos orientadores desde os planos de 
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melhoramentos aos planos de fomento, sublinhando o condicionamento que as várias 

formas e políticas de governança do Estado (nas suas componentes central e local) 

provocam na definição e na imagem do projecto de cidade. 

Considerando a Política e os seus agentes na transformação da cidade entre a 

República e o Estado Novo, dá-se relevo ao papel que a iniciativa legislativa foi 

adquirindo, mas também à sua fraqueza, especialmente quando não objecto de 

regulamentação automática. 

De facto, este factor, tornou-se essencial para perceber os tempos decorrentes entre o 

enunciar da afirmação das ideias e a sua transformação absoluta quando objecto de 

regulamentação, muitas vezes contrariando o espírito do legislador, apropriando-se 

dos termos e dos conceitos, mas subvertendo-os de acordo com as diferentes posturas 

ideológicas. Esta apropriação que, no caso do presente estudo, foi protagonizada pelos 

governos autocráticos que dominaram Portugal a partir de 1926 revelou-se essencial 

para dar corpo à grande transformação das mentalidades e do espaço do território 

nacional, aqui objecto de estudo, no caso portuense. 

O municipalismo, expoente máximo da revolução de mentalidades que transcorreu a 

Monarquia constitucional e a 1ª República portuguesa, teve o seu ponto máximo no 

congresso do Porto de 1922 e conseguiu fazer-se repercutir em algumas autarquias 

mais progressistas até meados do ano de 1926. No caso do Porto, conseguiu mesmo 

ser, através da acção de alguns vereadores municipais, o porta-estandarte local da 

vontade de descentralizar o Estado português. Disso foram exemplos os actos de 

devolução de parte dos serviços públicos essenciais à administração da cidade, 

passando a sua tutela directamente da concessão a privados para a alçada municipal. 

Contemporânea desta alteração de paradigma foi também a complexificação da 

aprovação dos projectos de obras para a cidade e a entrada das redes públicas na esfera 

do desenho do espaço privado alterando radicalmente o panorama de planeamento e 

controlo urbanístico vivido até então. Contudo, esta alteração de paradigma não 

lograria ser consumada no tempo da República e da sua administração, tornando clara 

a impressão, já assumida anteriormente neste livro, de que a Lei republicana foi 

completamente ultrapassada e modificada na sua essência e princípios pelo decreto-lei 

e pela regulamentação da Ditadura. 

A dominação da esfera pública viu-se ampliada na sua geografia e geometria, 

passando a poder planear algo mais para além do espaço público. 

Entretanto, com a alteração de regime político, a abundância de espaços de matriz 

colectiva na cidade deram origem à sua radical asfixia. 

Dos espaços de discussão e da discussão das ideias na cidade dá conta do processo de 

transformação no sentido do empobrecimento da sua riqueza e variedade. 

 

O Livro 3 (Da Obra e do Público) consolida o corpo central do trabalho.  

Começando pelo tema da obra e do seu carácter público, afirma-se a determinância que 

as políticas de matriz pública têm no desenho da urbanidade na era contemporânea. 
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Através do estudo daquilo que aqui se chama de “cidades”, aborda-se a questão da 

invenção da imagem da cidade entre a República e o Estado Novo, no caso particular 

do Porto, mais concretamente da criação das redes da invisibilidade, das camadas 

sedimentárias de urbanização que, articuladas entre si, permitem a geração da 

edificação para além da linha do solo e sobre as quais se toma a defesa da sua 

preponderância no processo de urbanização do território. 

Ao longo dos vários capítulos são descritos os processos de formação e consolidação 

do que nomeio de “cidade das redes” das quais destaco, no caso portuense, o estudo 

da infra-estruturação nos planos das águas e do saneamento, mas também da energia 

(electricidade e gás), da mobilidade e do transporte. Esta categorização e inventariação 

assumida, não esquece, contudo, as questões inerentes às esferas do Capital e do 

Trabalho e da formalização material do Poder no que respeita à dominação e controlo 

do espaço colectivo. 

 

A cidade passou, a partir do final da década de 1920 a ser dominada por uma 

tendência de índole securitária e limitadora das liberdades e da expressão pública nas 

suas variadas componentes. Nesse sentido, sublinha-se os actos e processos de 

resistência da cidade dos cidadãos em contraponto à cidade fascista que, em 

consonância com o ideário fundador do Estado Novo pretendia criar um Homem 

Novo, exultando as “verdades indiscutíveis” proclamadas no ano X da Revolução 

Nacional. 

 

Neste Livro, falar-se-á também das marcas de continuidade e permanência de perfil 

resistente no âmbito do espaço urbano que, segundo aqui se defende, representam o 

princípio gerador da organização de base que, ainda hoje subsiste na leitura da 

imagem do território do concelho, a “cidade das aldeias”. 

 

Cumpre ainda esclarecer que, dado o facto da quase totalidade deste Livro ter 

resultado de um aturado trabalho em sede de arquivo que implicou a organização de 

fundos documentais diversos e dispersos, o essencial da documentação utilizada 

assenta nos volumes documentais que fui produzindo deles se extraindo muitas fontes 

primárias que optei por tornar públicas pelo seu carácter inédito, único e original, para 

além das referências em apêndice e de anexo (respectivamente consoante a sua relação 

de maior ou menor proximidade com o objecto de estudo ou com o percurso 

metodológico consubstanciado em acções específicas das quais resultaram os produtos 

respectivos). 

No caso das citações, concretamente das mais extensas, considerou-se que o acesso do 

leitor à transcrição dessas fontes devia ser feito em boa parte o mesmo na íntegra, 

possibilitando-lhe “ouvir” directamente os autores, no respeito pela integralidade das 

fontes primárias. 
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Por último, não sendo um factor exclusivo do Livro 3, embora a sua organização seja 

predominantemente cronológica, o entre cruzamento das referências às datas 

subordina-se à intenção objectiva de apresentar e argumentar as ideias, facto 

privilegiado como opção metodológica. 

 

O Livro 4 (Da Reflexão e da Razão) retoma, concluindo, o enunciado no Livro 1, agora 

com o aprofundamento conceptual possível pelo desenvolvimento do estudo ao longo 

dos dois Livros que se lhe seguiram, reflectido em quatro momentos-chave. 

“Notas para uma reflexão, em conclusão” recorda, concluindo sobre alguns momentos-

chave e correspondentes ideias que emergem da escrita dos Livros 2 e 3. 

“Palavras necessárias para uma reflexão em contexto” remete-nos para a era 

contemporânea e para o processo de estudo da realidade, fundamentando os 

propósitos de entendimento do processo histórico e social de construção do acto de 

urbanização, à luz da relação técnico/político e da discussão actual sobre as funções do 

Estado no desenvolvimento do território da cidade e na tradução do imaginário e da 

imagem a ele associados. 

“Entre o documento e a investigação/acção” retoma a questão da metodologia 

adoptada para aceder à informação reflectindo sobre os vários processos de abordagem 

e sobre a própria realidade que lhes dá espessura e contexto. 

“Na perspectiva do alargamento do campo de estudo”, a propósito dos trabalhos 

gerais de compreensão do território (e, de facto decorrente da experiência e 

conhecimento adquiridos) avança-se, no âmbito desta reflexão, com o questionamento 

propositivo do binómio ordenamento/desenvolvimento do território. 

 

Trata-se de um processo de verificação e validação, no âmbito de um território mais 

alargado, do conhecimento adquirido no corpo central da dissertação sobre a 

importância dos processos de estruturação e assentamento das redes essenciais e das 

políticas públicas que as definem e implementam, contribuindo para a invenção da 

imagem do território actual. 

 

Como arquitecto, na consciência do carácter (apesar do sonho e da inventiva) 

pragmático e objectivável dos processos de estudo, encarei a parte final desta 

dissertação como o momento apropriado para lançar as bases de uma continuação da 

investigação, desta feita, alicerçada no alargamento do objecto de estudo local à 

dimensão da região, fixando as bases de uma proposta de projecto que possa, no 

futuro, absorver o capital de conhecimento adquirido, intervindo na formulação de 

políticas e estratégias relacionadas com um território que, continuando o 

aprofundamento da questão do processo de invenção da imagem, nomeadamente a 

parte que se relaciona com as redes naturais e artificiais, o propõe realizar para lá da 

cidade do Porto, no território do vale do Douro. 
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O Póstexto dirige e redirecciona novamente o olhar do investigador para a sua própria 

condição, que no caso, se define como observador participante dos processos activos 

da sociedade, salientando a importância da crítica propositiva de alternativas 

objectivas, como podemos ler em “A observação crítica na contemporaneidade” e em 

“Uma prática de cidadania activa”. 

Assumindo como evidente a consciência conquistada ao longo do tempo de estudo de 

que, a qualidade de membro da Academia e de cidadão, implica a equação funcional e 

qualitativa da extensão pedagógica e didáctica do estudo, numa Escola [do Porto] em 

tempos de ruptura, devedora da evolução e da absorção das suas diferentes 

identidades, culturas e procedimentos. 

“A consciência da continuidade da transmissão do conhecimento” reflecte sobre a 

interacção entre o processo de investigação e as práticas de ensino/aprendizagem tendo 

como pano de fundo a realidade da FAUP, as suas idiossincrasias e a perspectiva de 

continuidade e reflexos directos e indirectos na prática docente universitária. 

* 

Considerando as características particulares da investigação e a própria materialização 

final do processo de estudo, é conferida uma valorização necessária à documentação de 

arquivo e, neste campo, à que resultou dos vários processos de construção de volumes 

documentais que, por força da desorganização e dispersão intelectual dos documentos 

consultados, me obrigaram a um intenso trabalho de organização arquivística e 

documentalista resultando em que, efectivamente, muitas das espécies documentais 

passaram a estar mencionadas através de catálogos, volumes documentais ou mesmo 

arquivos organizados no curso do processo de investigação e hoje efectivamente de 

acesso público.  

Na equação das fontes, divididas entre arquivísticas e bibliográficas, as segundas 

surgem-nos como essências ao processo de investigação dado a sua função de 

formação de pensamento teórico nas diferentes áreas disciplinares que se foram 

cruzando no âmbito do estudo. 

 

No contexto de um complexo processo de trabalho sobre fontes documentais, 

defendendo, desde o início do estudo, o valor substantivo da utilização de fontes 

primárias de informação na construção e fixação do conhecimento original julga-se ser 

importante, agora, neste compasso de espera entre investigações, incluí-las também no 

corpo principal da tese, discernindo sobre os volumes documentais realizados e sobre 

os vários actos de publicação que foram decorrendo, apenas com a intenção de 

demonstrar por que é que foram determinantes no avanço da aquisição de 

conhecimentos. 

 

Os documentos anexos à presente dissertação traduzem uma substancial parte visível 

dos trabalhos realizados no decurso do processo de investigação por mim iniciado no 

ano de 2005. 
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Nesse sentido, não divergindo das questões enunciadas relativamente ao objecto da 

tese, revelam sobretudo o tipo de exercícios necessários ao sujeito para se introduzir 

nas temáticas que, posteriormente, viria a seleccionar e desenvolver. São momentos-

chave na sua relação com a cidade, o território, a documentação em geral e com os 

arquivos em particular. 

 

No contexto de uma aposta na organização e interpretação de fontes primárias tendo 

em vista o acesso à informação que encerram mas também a convicção da urgência da 

sua divulgação, funcionaram em crescendo na aproximação à definição do objecto e do 

objectivo do trabalho. 

 

São, em si, o espelho de um método de aquisição de saber e de competências, numa 

relação bi-unívoca com as comunidades onde intervem, seguindo práticas claramente 

etnográficas, num processo de investigação/acção, contribuindo para a alteração da sua 

praxis, numa troca intensa de conhecimento. 

 

Não sendo muito frequente este desvelar dos processos intermédios nos actos de 

criação, julgo, no caso, ser a sua apresentação como anexos documentais, importante 

para a compreensão da aproximação e subsequente abordagem às matérias que se 

vieram a definir no corpo central deste trabalho como exemplares para se 

consubstanciar a pertinência da tese. São documentos anexos que respeitam ao sujeito, 

ao tipo de exercícios desenvolvidos mais do que informação que não cabe no texto e 

que se relega para outro nível no acto da comunicação. 

 

Para além do exposto, sublinha-se a validade destes documentos também como 

elementos de enriquecimento do contexto do objecto de trabalho, informação que 

resultaria de deficiente leitura se composta em forma de nota ou referência. 

 

Como assumido no início, a minha condição de arquitecto, investigador e, sobretudo, 

de docente, motivou a sua inclusão nesta dissertação, auxiliando a compreensão do 

método utilizado, mas também com a convicção da abertura à sociedade que, em 

passos intermédios, o sujeito considera função da investigação. 

 

As várias dimensões inerentes à forma como o sujeito se envolveu no processo de 

investigação estão patentes no encadeamento temporal e temático que conduziu a um 

conjunto de análises e sínteses que culminaram com a percepção de um problema que 

se pretendia isolar. 

 

A compreensão da cidade, do território e dos seus agentes de transformação 

condicionou a escolha e a sucessão das questões. 
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Em primeiro lugar, através da pesquisa em torno da afirmação dos edifícios da 

Universidade do Porto na cidade, mais adiante complementada com o estudo do seu 

edifício principal (actual Reitoria) possibilitou-se o entendimento da importância dos 

processos de obra na formação das identidades urbanas e a assumpção do carácter 

decisivo da interpretação e análise documental, recorrendo às fontes originais. De igual 

forma, o exercício desenrolado em torno da obra de um dos arquitectos mais 

determinantes na construção da imagem dos principais equipamentos, edifícios e 

espaços portuenses do período que, posteriormente, se definiu como baliza, se revelou 

fundamental para o redireccionamento do trabalho. O estudo das suas múltiplas 

facetas, como cidadão, arquitecto e professor, induziu a relevância indissociável da 

presença do sujeito na investigação. 

Contudo, algo parecia estar para além da visibilidade da obra que, pública e privada, 

sustentava a invenção da imagem da cidade portuense que hoje conhecemos. 

A questão das invisibilidades e do valor das redes surgia então como um caminho a 

explorar no sentido de perceber o que criava condições de urbanidade e não era 

aparente. 

O mundo social, do trabalho e das redes de transporte, aparecia como estruturante de 

uma linha de pensamento que se afirmava por fim. 

“Da cidade dos Transportes” à “Cidade do Trabalho”, passando pela “Cidade das 

Aldeias”, conduziriam à “Cidade das Águas”, aprofundada no corpo central da tese. 

Tornava-se essencial para uma maior espessura intelectual do estudo, o entendimento 

do território, no sítio. Daí o recurso ao trabalho de reportagem fotográfica do vale do 

Douro plasmado em “A Cidade das Aldeias” e em “Por Terras de Sol e de Dor”, 

aproximando o sujeito dos espaços sobre os quais pretendia produzir conhecimento 

original. 

 

 

8. Do contexto da escrita 
“A irreversibilidade, o sentido uni-direccional da passagem do tempo, é uma 
propriedade da transformação histórica como o é da transformação da matéria.” (Rosa, 
2011) 

Na era contemporânea vivemos um ambiente de confronto ideológico surdo, contudo 

paradoxalmente ruidoso. 

Entendendo o termo ruído, aplicado ao campo etimológico da comunicação, como algo 

que prejudica, perturba ou até impede a transmissão da mensagem, verifica-se a 

existência de um défice imenso na relação entre o emissor e o receptor. 

Cada vez mais, apesar dos avanços da Técnica e das Tecnologias, os ruídos e o carácter 

obsoleto e efémero da informação imperam no quotidiano. 

 

A área específica do Ensino e da Educação, infelizmente não constitui excepção 

induzindo no cidadão mais desatento a ideia de que, num contexto global em que a má 
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propaganda substituiu a boa informação, a perspectiva de um mundo globalizado 

conseguiu democratizar o acesso ao conhecimento e à formação intelectual, através de 

plataformas virtuais intercomunicantes. 

 

Acreditando que o desenvolvimento de um povo se mede pelo seu nível de cultura, 

formação e educação, considera-se que o caminho que Portugal está a percorrer na 

contemporaneidade constitui uma deriva preocupante no âmbito do progresso da 

humanidade, revelando uma crise estrutural e sistémica. É um caminho que reflecte 

condicionantes, comportamentos e, sobretudo, directivas externas (mas também 

internas), anacrónicas e em contracorrente quanto à necessidade de convergência com 

os parâmetros europeus. 

 

O processo (inovador) do projecto escolar nacional constitui, por si só, uma 

contradição. Caracterizado pelo antagonismo dos seus postulados, verifica-se que, 

apesar do grande investimento na fixação e no desenvolvimento das plataformas e das 

competências na área do Digital (acompanhando as tendências dos países 

economicamente mais desenvolvidos), a desestruturação do papel do Estado nas suas 

componentes sociais e o programa político de empobrecimento do País satisfazem um 

papel paralisante do avanço intelectual dos cidadãos. 

 

Se, em teoria, é hoje muito mais fácil aceder às plataformas mundiais do conhecimento 

(sempre controladas e condicionadas ideologicamente por quem nelas deposita 

informação), esse mesmo acesso de pouco vale por via do forte ajuste económico 

imposto. Assim sendo, a originalidade deste processo resulta na repetição dos mais 

crassos erros cometidos durante o processo histórico português, ao longo do qual as 

classes dominantes sempre pugnaram pela política da elitização do acesso, da exclusão 

de largas faixas da população do processo de desenvolvimento, regidas pela força da 

sua própria insegurança. Impondo o medo, controlando o acesso ao Conhecimento, 

conseguem fazer durar o seu projecto de sociedade. Nesse sentido, a educação do Povo 

continua a ser um perigo que evitam, a todo o custo, enfrentar. 

 

* 

Portugal é um país pequeno? 

Sim, Portugal é um país pequeno de grandes distâncias. 

Os processos de desarticulação horizontal e vertical do território foram decorrendo em 

paralelo neste país apesar da rápida e duradoura fixação geométrica e geográfica das 

suas fronteiras políticas. A tentativa de afirmação do Estado-nação, acção recorrente na 

política dos governos liberais pós 1834 (mais concretamente da política de colonização 

do território continental português), demonstrou ter falhado e, nem o Estado Novo que 

lhes sucedeu em 1933 – apesar da retoma das políticas de ocupação do espaço através 

da implantação simbólica e funcional de todo um conjunto de equipamentos públicos 
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representativos da afirmação ditatorial do estado autoritário (entre os quais se situa a 

escola) –, nem o regime democrático pós 25 de Abril de 1974, conseguiram inverter a 

situação. Pelo contrário: no caso do regime salazarista, as zonas mais frágeis deste 

processo de afirmação territorial apenas conseguiram ver adiado por mais alguns anos, 

o processo inevitável de desarticulação física e intelectual latente. Apesar desses 

investimentos simbólicos, sobretudo de preponderância de dominação política e 

condicionamento ideológico, como não foram acompanhados de políticas de fixação 

territorial assentes na criação de emprego e no investimento no desenvolvimento 

económico, rapidamente enfrentaram a condição do esquecimento. 

 

Nos últimos anos, sob o pretexto da consolidação orçamental e da redução do défice, 

assiste-se à implementação de políticas públicas que visam desestruturar o Estado e 

esvaziá-lo das suas funções essenciais. Este processo de transformação do projecto de 

sociedade em Portugal constitui, por si só, o regresso das teses mais retrógradas das 

forças políticas, sociais e económicas dominantes no País. Por ser uma área 

importantíssima na formatação desse projecto, a Educação, em paralelo com a Saúde e 

a Segurança Social, tem sido alvo de intensa produção legislativa que visa reduzir 

substancialmente o peso do Estado Social em Portugal. 

A degradação das condições de trabalho da população em geral, a criação de vínculos 

sociais e profissionais precários e, por inerência, o reflexo desta conjuntura na própria 

condição social dos professores concorre, conjuntamente com o estímulo à 

competitividade e ao individualismo dos estudantes, para a consagração em absoluto 

do modelo de Escola desejado pelos que defendem a ideia da Escola como aparelho 

ideológico central, ao serviço e regida pelas leis ditadas pelos mercados internacionais 

e pelos seus condicionamentos e prioridades financeiras.  

 

Tendo perdido a tutela da sua soberania, viverá Portugal tempos de perda de 

identidade? Voltando atrás no processo histórico, convém lembrar que o principal 

suporte do Estado Novo foi o sistema corporativo, profundamente pormenorizado no 

Estatuto do Trabalho Nacional (ambos criados em 1933), versão portuguesa da Carta 

del Lavoro mussoliniana. De facto, na actualidade, torna-se relativamente fácil 

perceber que o corporativismo, nomeadamente o corporativismo do Estado (se 

considerarmos que as forças dominantes se fundem com a nomenclatura do Estado), 

continua a ser uma realidade. O pretenso processo de liberalização e de criação de um 

estado mínimo nas suas obrigações, mascara a organização rígida da actividade 

económica que confere a determinados grupos de interesses um privilégio 

monopolista. A criação de uma ordem sem conflitos – objectivo último do 

corporativismo português – só é possível porque o País, economicamente pouco 

desenvolvido, farto em mão-de-obra barata, funcionalmente iliterata, controlada social 

e economicamente pelo medo, continua feudal e autoritário. 
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No tempo comum, as resistências de modernidade na contemporaneidade estão 

reduzidas a uma condição minoritária. 

Considerando que Portugal falhou a Modernidade, verifica-se que a construção do 

Estado Moderno português nunca passou da esfera do manifesto e que a Educação, o 

processo e o projecto educativo traduzem fielmente essa condição. 
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[A Identidade] 

LIVRO 1 
Do Processo e do Projecto 

 
 
 
 
 

“Estou a ver as duas cabeças, de perfil, iluminadas pela luz de um pequeno candeeiro de 
mesa de cabeceira: a cabeceira de Jean-Marc, com a nuca num travesseiro, a cabeça de 

Chantal debruçada por cima dele a uns dez centímetros de distância. 
Dizia ela: - Nunca mais tirarei os olhos de ti. Vou olhar para ti ininterruptamente. 

E depois de uma pausa: - Tenho medo quando o meu olho pisca. Medo de que, durante 
esse segundo em que o meu olhar se apaga, se introduza no teu lugar uma serpente,  

uma ratazana, outro homem. 
Ele tentava erguer-se um pouco para lhe tocar com os lábios. 

Ela abanava a cabeça: - Não, só quero olhar para ti. 
E depois: - Vou deixar o candeeiro aceso toda a noite. 

Todas as noites.”  

 

(Kundera, 1999: 156) 
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1. Práticas e processos de formação de identidade 
Os Arquivos como Casas da Memória Pública  
 

1.1. De cultura e cidadania 

Na edição n.º 331-32, volume XXXI da Vértice, revista de Cultura e Arte, relativa aos 

meses de Agosto e Setembro de 1971, podemos ler no editorial de mais um número 

visado pela Censura, as seguintes palavras: 
“Vértice exige dos seus colaboradores uma atitude severa na maneira de tratar os 
problemas científicos e técnicos; mas pensa que a revista é para ser lida e estudada pelos 
leitores e não apenas pelos colaboradores” (“Para o Progresso do Leitor”, 1971), 
 

recuperando o que se escrevia nesta publicação em 1947, aquando do número 

comemorativo do seu quinto aniversário. 

E mais se sublinha  
(…) “que a alternância permanente entre o medo e a esperança é uma das características 
do mundo actual, uma alternância com ritmos desiguais e desencontrados”. (…) “Para 
Vértice ser estudada é ser um ponto de trânsito, uma mediação, uma potencialização da 
capacidade para agir sobre as coisas; ser estudada para um melhor conhecimento da 
realidade, para uma agilidade crescente no equacionar das problemáticas determinantes.”  
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(…) “Ler, estudar, apoiar esta revista, colaborar com artigos, sugestões e críticas, é um 
contributo não só para a melhoria da Vértice, mas também para o teu próprio Progresso:” 
(idem) 
 

1.1.1. O pensamento como património: o seu papel mediador entre cultura e 

cidadania 

A difusão do pensamento, ou melhor, a preponderância conferida ao acto e ao fomento 

da sua transmissão, pode conduzir à reformulação do paradigma cultural. Na 

sociedade contemporânea, na sujeição imperial de uma fórmula absoluta de 

globalização do conhecimento, torna-se vital reflectir sobre novas formas de o 

promover, sem que tal se sujeite única e exclusivamente às lógicas e directivas dos 

mercados e do consumo. A transmissão de conhecimentos e a sua relação íntima com a 

democraticidade do espaço público, no caso, o da cidade, pode retirar das margens da 

exclusão o seu reconhecimento e, para além do mainstream, amplificar as suas 

possibilidades de chegar a um universo mais alargado de pessoas, fazendo com que 

elas sejam parte do e participem no processo e nas suas dinâmicas. 

Não se trata somente (e já não seria de somenos importância) de permitir o acesso, mas 

sim de o fomentar, de criar necessidade, de sublinhar a sua importância no âmbito de 

políticas públicas que tenham no factor Cultura a sua matriz, promovendo uma 

cidadania participativa e inclusiva das maiorias e das minorias.  

Actualmente, ainda não é possível observar este tipo de exercício por parte dos 

promotores e responsáveis pelo governo da cidade. No entanto, pequenos passos 

podem ser fundamentais para que a escala das prioridades possa ser invertida. Este 

cenário, dirigido de cima para baixo (do governo para os cidadãos) ocorre em 

sociedades avançadas como as democracias nórdicas. No entanto, como a questão não 

passa somente pelos governantes, sendo necessário, como o demonstram algumas 

experiências em curso em países da América Latina (e.g. México, Uruguai e Equador), 

integrar os movimentos de cidadãos, absorvendo nas políticas que são dirigidas à 

comunidade, algumas das suas mais relevantes experiências, alargando as fronteiras na 

prática das práticas de cidadania, reivindicando para o seu campo, os direitos 

culturais. Aliás, em conformidade com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, 

o Património é um direito assim como o acesso à Cultura. 

As técnicas de propaganda e marketing, comummente utilizadas como armas 

ideológicas e de criação de dependência ou hábito, podem ser utilizadas no sentido de 

ajudar a criar essa necessidade de consumo cultural, a qual pode ser determinante para 

a tal transformação do paradigma cultural, alterando a ordem de valores dominante 

nas sociedades ocidentais de matriz capitalista. 

 

No panorama actual, para além do carácter supérfluo e acessório que é atribuído à 

questão cultural e à promoção do seu acesso, os centros e os recursos replicadores de 

cultura ainda são escassos (bibliotecas, arquivos, centros de documentação) ou apenas 

ao alcance de pequenas minorias de uma elite privilegiada, pouco fazendo para o 
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combate à iliteracia funcional de grandes faixas da população ou mesmo à repulsa que 

estas lhes dedicam. 

 

1.1.2. A política como actividade própria dos cidadãos 

Considerando a política como acto inerente à condição pública dos cidadãos e 

analisando a evolução desta condição desde a Revolução Francesa, cada vez mais se 

torna, na esfera das sociedades mais avançadas, num potenciador do progresso, sendo 

que, quando submetida a espartilhos e a limitações, tal pode resultar em retrocesso. 

Em Portugal, desde a revolução liberal de 1832-1834, regista-se que o nível de 

participação e de actividade política tem variado independentemente do regime 

vigente. Assim sendo, talvez valesse a pena atentar nas repercussões dessa condição 

desde esse período histórico na vida e na definição do espaço público da cidade. 

Especialmente patente na imprensa escrita, na maior ou menor profusão de títulos e de 

pensamento e na definição do universo de votantes em eleições locais e nacionais, 

constata-se que os índices de maior participação política dos cidadãos se foram 

indexando aos períodos de maior abertura democrática da história do último século e 

meio português e não se definiram, apenas, pois, pela tipologia republicana ou 

monárquica do Estado. Aliás, esta divisão parece ser claramente equívoca pois reduz 

imenso a qualidade e o nível da análise. Embora cada regime contenha na sua 

definição determinados postulados que lhe prognosticam o grau de liberdade, sabe-se 

hoje, pela consulta dos processos documentais que tal não corresponde à verdade, 

tornando-se necessário compreendê-los num grau mais profundo de atenção e 

observação. 

Dando como exemplo o caso portuense – sem esquecer o contexto nacional –, talvez o 

período mais rico em participação política e intervenção cívica tenha correspondido, no 

âmbito do período mais alargado deste estudo, não à 1ª República, mas sim aos 

últimos vinte e cinco anos da Monarquia Constitucional. Para tal, basta atender à 

riqueza da discussão pública e ao alargamento do universo votante entre as décadas de 

1870 e 1910, que, como se desenvolverá e tentará demonstrar, foram fulcrais para a 

consciencialização da importância do espaço público e do espaço da cidade como 

estruturantes da vida e da “coisa pública”. 

Aliás, o grau de preponderância e influência do público e a sua exigência mordaz de 

melhoria das condições de vida e de aprofundamento democrático, só voltaria a ter 

paralelo após o 25 de Abril, quase um século depois. 

 

1.1.3. A cidade como espaço colectivo 

A cidade constitui a grande arena da prática colectiva do espaço contemporâneo.  

Nesse sentido, esse espaço colectivo surge revestido de duas qualidades – material e 

imaterial – e de duas condições – visível e invisível. 

O processo de transformação da cidade em Portugal acabaria por ser bastante lento. 

Apesar de toda a dinâmica imprimida pelas políticas públicas para o ordenamento e 
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desenvolvimento do território nacional do Estado Liberal, a difícil e demorada 

transformação do seu espaço tornar-se-ia no último baluarte do Antigo Regime, 

prolongando no tempo uma estrutura pública apodrecida, sublinhando as inúmeras 

resistências à construção do espaço contemporâneo. De facto, as antigas estruturas 

perdurariam, assim como os modos de vida e as consequências dos mesmos atrasando 

as novas dinâmicas próprias de um país que se queria mais moderno, ao estilo das 

sociedades europeias ocidentais. Apesar de toda a consciência política e da denúncia 

pública de situações não compagináveis mais com a pretensão de maior grau de 

desenvolvimento e conforto humano, a alteração do paradigma não se viria a verificar 

senão quando da implementação de um prolongado regime autocrático, o qual, no seu 

período de fundação (imposta e ditatorial), lograria moldar o espaço da cidade e a vida 

dos cidadãos ao seu próprio programa e objectivos – talvez, de facto, recuperando a 

tradição, as relações e as dinâmicas do Estado absolutista. 

A cidade portuguesa – e o Porto em particular – demorariam a construir as bases 

essenciais para a sua consolidação democrática. Contudo, e talvez paradoxalmente, 

seria no período de consolidação ditatorial e de antecâmara do Estado Novo que se 

estruturaria definitivamente o modelo de cidade que havia começado a ser desenhado 

entre 1851 e 1886, reconvertendo a sua forma, formalização e conteúdo ao seu ideário. 

 

1.1.4. A cidade e o seu governo 

O governo do espaço da cidade, entendido como a delegação de competência em 

alguns para a gestão dos bens de todos, tem definido, no espaço e no tempo, diferentes 

níveis de progresso nas relações entre os cidadãos e o espaço e, consequentemente, no 

grau de identificação entre os mesmos. 

 

O governo da cidade (tal como o governo do país) é responsável pela gestão e 

melhoramento da “coisa pública”, mas também pela regulação do seu território 

destinando o interesse e o uso da propriedade privada. Contudo, esta afirmação, que 

hoje se dá como adquirida e se considera normal, nem sempre foi verdade, verificando-

se o facto de nem sempre se poder falar de uma tutela efectiva sobre o território, mas 

sim de várias, adjacentes e conflituantes entre si, só eventualmente complementares. A 

esfera privada e a iniciativa particular pouco necessitavam de submeter à instância 

pública responsável sobre o destino a dar às suas propriedades, acabando por existir 

governos paralelos sobre determinados espaços.  

 

O processo de alteração da situação seria longo e complexo, não tendo bastado a 

obrigação por força de lei para regular o espaço da cidade e do território que com ela se 

relaciona. Claramente, então, havia várias cidades no espaço da cidade e vários países 

no país. 

Este decurso, impossível de inverter até ao Estado Novo, faria com que, na prática, 

todo o melhoramento e planeamento urbano não passassem de esquemas de intenções 
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ou apenas vigorassem nas áreas do domínio público – ainda que, principalmente nas 

fases finais da Monarquia Constitucional e da 1ª República, tivessem sido objecto de 

imensa legislação (mas de escassa regulamentação). 

 

1.1.5. A cidade como horizonte teórico e prático do estudo 

O território, mais ou menos alargado, da cidade (considerando o espaço da cidade 

como algo que ultrapassa as suas fronteiras administrativas e inclui os principais 

fluxos de população e redes naturais e artificiais) tem constituído o centro do debate 

das questões do desenvolvimento humano, sendo, de facto, o seu grande laboratório 

experimental, ajudando a definir os níveis de progresso. 

 

No âmbito deste estudo, haverá espaço para discutir estes factores físicos. Na premissa 

de que, a par do desenvolvimento económico e dos níveis de acesso à cultura, são 

fundamentais para a própria categorização como cidade e de que, ao longo do período 

em estudo, principalmente no que respeita à área de influência do seu território, 

geraram política pública para o território (mais ou menos restrito às suas barreiras 

administrativas). 

Tendo-se observado que, principalmente a partir dos congressos municipalistas 

efectuados entre 1908 e 1922, a cidade do Porto viria a ser encarada como o motor real 

do desenvolvimento de toda uma região, de uma cidade maior ou de uma federação de 

cidades, arqueologia do governo da região e de um espaço maior adaptado às 

dinâmicas de desenvolvimento e de infra-estruturação do território alargado que lhe 

pertence ou se pretendia vir a pertencer, no fundo, passou a deter uma área de 

influência e de obrigação de governo e responsabilização dos destinos do espaço, grau 

intermédio entre o poder local e o poder central. 

Nesta conjuntura, considera-se que o núcleo duro temporal do presente estudo é 

exemplar na demonstração dessa afirmação. 

 

 

1.2. Do acesso ao conhecimento e da emancipação da Humanidade 

Dando seguimento ao exercício enunciado nos pontos anteriores, sublinha-se, 

desenvolvendo o título do capítulo, a necessidade da valorização do arquivo como 

instituição e a sua importante função informativa no campo da compreensão do 

processo de transformação da sociedade. Através da consulta e interpretação dos seus 

fundos documentais, podemos estar, em potência, perante um facilitador do acesso ao 

conhecimento. 

Em conformidade com o prefácio da Declaração de Berlim sobre Acesso Livre ao 

Conhecimento nas Ciências e Humanidades, datada de 2003, na qual se defende ter 

havido uma alteração radical das “realidades práticas e económicas da difusão do 

conhecimento científico e do património cultural”, por via da possibilidade que a 

Internet oferece de “constituir uma representação global e interactiva do conhecimento 
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humano, incluindo o património cultural, e a garantia de acesso mundial” afirma-se 

que, no que respeita à documentação em geral e à de arquivo em particular, 

igualmente aquela plataforma e as ferramentas a ela associadas, permitiram repensar a 

realidade do acesso e abriram espaço para que as barreiras (pelo menos as 

tecnológicas) fossem postas em causa. 

 

A emancipação da Humanidade é feita através de todos os actos de libertação. 

Considerando o conhecimento como um direito e um dever, a sua maior ou menor 

acessibilidade podem permitir ou não a consagração da liberdade. 

Contudo, não basta simplesmente aceder. As crescentes exigências na esfera da 

informação e do estudo levam a que, para além desse passo fundamental, se torne 

essencial fomentar a sua publicação e difusão.  

A técnica e a tecnologia, dado o imenso e rápido avanço registado nos últimos vinte 

anos, podem ser fortes aliadas neste combate contra a exclusão. 

 

1.2.1. Do acesso ao documento 

As políticas de salvaguarda documental vigentes em Portugal fizeram o seu papel 

iniciático no sentido de, pelo menos, garantir que a consulta seja hoje uma realidade. 

Todavia, uma vez que existem fortes restrições orçamentais públicas e privadas para ir 

um pouco mais além, corre-se o risco de não propiciar as condições suficientes para um 

acesso generalizado, permanecendo grande parte do conhecimento na propriedade de 

algumas elites financeiras e culturais, prejudicando a continuidade do ciclo de vida do 

documento.  

 

A redacção da Lei de Acesso aos Documentos Administrativos (LADA) (Lei nº 65/93, 

de 26 de Agosto), diz que “o direito de acesso aos documentos administrativos 

compreende não só o direito de obter a sua reprodução, bem como o direito de ser 

informado sobre a sua existência e conteúdo” e “o depósito dos documentos 

administrativos em arquivos não prejudica o exercício, a todo o tempo, do direito de 

acesso aos referidos documentos”, salvaguardando os direitos e liberdades individuais 

e o direito à imagem inscritos em forma de lei. 

No entanto, e segundo a mesma lei, “em cada departamento ministerial, secretaria 

regional, autarquia, instituto e associação pública existe uma entidade responsável pelo 

cumprimento das disposições da presente lei.” O disposto neste artigo (14º), por muito 

que afirme que as entidades devem cumprir a lei, conduz à arbitrariedade no seu 

cumprimento, por fazer depender de uma pessoa ou conjunto de pessoas a avaliação 

subjectiva da acessibilidade ao documento. 

Nessa lei é criada a Comissão de Acesso aos Documentos Administrativos (CADA) 

(talvez os mais vulgares documentos existentes), não constando, no entanto, muita 

projecção daquilo que tem sido a sua actividade nem a avaliação da importância do seu 

trabalho nestes vinte e um anos de vigência da legislação. 
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A ambiguidade da aplicação da lei conduz a que o panorama português do acesso à 

documentação não seja transparente, levando, pela quase ausência de fiscalização (no 

mínimo esta é apenas sucessiva e resulta de uma ou outra queixa de utilizadores), a 

que muita da documentação que deveria estar acessível o não esteja.  

Por outro lado, reforçando esta ideia, pode afirmar-se que, no que respeita aos factores 

qualitativos desse mesmo acesso, pelo facto de não haver um esforço sistemático das 

acções de descrição documental e inventariação, muita da documentação permanece 

oculta, não acessível, desta vez por razões de desleixo ou laxismo ou pelo menos de 

atribuição de menoridade às áreas de arquivo das instituições e aos arquivos em geral. 

No fundo, trata-se de novas formas de censura, desta feita impostas pela discriminação 

objectiva da condição económica do possível universo de utilizadores ou do acto de 

desprezo pelo universo documental. Já não mais aquela censura estritamente política e 

autoritária que vigorou até ao 25 de Abril, mas igualmente poderosa pois excludente. 

 

1.2.2. De política de gestão da informação 

A figura do gestor da informação ou das entidades gestoras da informação pode ser 

determinante no processo de pesquisa anterior ou paralelo à investigação. 

Dada a variedade, a diversidade de tipo e a missão diversa das instituições que podem 

(ou devem) disponibilizar informação, torna-se urgente a definição e a implementação 

de políticas de gestão da informação que permitam criar alguma equidade e eficácia no 

acesso público.  

 

Embora exista legislação em vigor sobre esta matéria, não é certo que a regulamentação 

sobre a mesma tenha a força de política pública e que obrigue por lei a que todas as 

instituições e entidades públicas e privadas, no âmbito da realização de serviço 

público, funcionem segundo as mesmas premissas e que essa gestão seja feita na 

decorrência da lei geral. De facto, a situação é reveladora de um cenário em que a 

gestão da informação acaba por estar dependente de cada responsável em particular, 

constituindo vários e perigosos “nichos de poder” capazes de obstaculizar o curso das 

investigações científicas ou o mero acesso aos documentos para outros fins mais 

comuns. Por outro lado penso que a questão também se pode colocar na esfera dos 

vários tipos e níveis de informação, competindo às entidades tutelares e reguladoras 

do sistema facilitar ou tornar possível a facilitação dessa relação ou relações entre a 

documentação produzida, apontando caminhos para a sua gestão sustentada, possível 

de ser eficaz nos actos de trabalho corrente das diversas entidades e de possibilitar o 

acesso aos documentos. Neste ponto e neste momento, a gestão organizada e racional 

da informação assume vital preponderância para a conservação, salvaguarda, 

publicação e difusão do saber indexado aos vários centros responsáveis pela sua 

guarda, controlo e manutenção. 
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1.2.3. Da importância da descrição documental para o Conhecimento 

Continua a ler-se na montra do alfarrabista portuense Manuel Ferreira a feliz inscrição: 

“Livros cerrados não fazem letrados”. 

O facto de muitos documentos não estarem descritos faz com que, na prática, eles não 

existam e que não contribuam para o enriquecimento do conhecimento, não seguindo a 

máxima enunciada no parágrafo anterior. 

Embora se admita o valor da sua simples guarda e acondicionamento físico, o facto de 

não estarem sequer inventariados (quanto mais, sumariamente descritos) inviabiliza ou 

pode inviabilizar o seu uso. Mesmo nas instituições cuja missão é o arquivo muitas 

lacunas desta ordem se deparam ao investigador e se, no caso de algumas, existe 

abertura à cooperação externa para esse trabalho (por não possuírem recursos próprios 

para o fazerem), outras há em que esta situação não constitui problema de maior.  

 

Para além disto, seria de pensar que, feita a inventariação e a categorização dos 

documentos, houvesse a sensibilidade para contemplar na acção dos arquivos a 

colaboração técnica específica das áreas disciplinares específicas dos diversos tipos de 

documentação de modo a incorporar outros saberes que se poderiam revelar de 

extrema utilidade na descrição documental. 

Essa colaboração externa (ou a consideração da necessidade da presença de técnicos 

especializados nessas áreas em regime de permanência) poderia ajudar a desbloquear 

muitas falhas na descrição. 

Aliás, tão ou mais grave do que a ausência de descrição é o erro na sua realização. Esse 

erro, por vezes replicado até à exaustão pelos utilizadores (investigadores ou não) 

pode mesmo criar novas “verdades absolutas” destinando para sempre (caso não haja 

processo ou meio de corrigir) o documento ao esquecimento. 

Por outro lado, para além do valor científico da documentação, o próprio valor 

pedagógico e didáctico dos documentos pode estar comprometido. 

 

1.2.4. Para além do “depósito” e da “despensa”, entre o ficheiro manual e o catálogo 

digital  

Durante muitos anos, o lugar dos documentos nas instituições reproduziu exactamente 

a forma como o cidadão comum se relaciona com os chamados “papéis velhos” e 

objectos obsoletos que vai acumulando ao longo da vida e que, salvo os mais 

interessados, apenas se limita a guardar sem grande critério, no fundo das despensas. 

O conceito de depósito (expressão que aprendi a rejeitar ao longo deste estudo por 

achar absolutamente desadequada e pejorativa no seu significado) foi sublinhando esta 

equivalência e fez com que muita da história administrativa das instituições se fosse 

perdendo no tempo, acumulada em camadas sucessivas, nas salas que já não serviam 

para mais nada, nos fundos, nos sótãos, nos arrumos improvisados em instalações 

sanitárias desactivadas, em portarias que perderam a sua função original, nas caves 

dos edifícios que foram ocupando ao longo da sua existência. 
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Por vezes, dada a consciência individual e o cuidado um pouco mais zeloso de 

determinados funcionários, lá foram sendo acondicionados os documentos, em caixas 

que, pelo menos, permitiam que não passassem directamente, em caso de abandono 

das instalações ou de reformulação do serviço, directamente para a reciclagem. 

Esta noção de despensa, por muitos anos esteve ligada ao conceito de depósito ou 

depósitos. Desses imensos documentos, geralmente pouco tratados (apenas 

guardados), às vezes sobressaía algum, pela sua excepcionalidade imediata, pelo seu 

valor estético. Os outros foram construindo essa imensa massa anónima, indecifrável, 

por isso, inexistente para a comunidade interessada. 

 

A passagem dos ficheiros manuais para os digitais – da forma analógica de catalogação 

dos documentos para as séries digitais e correspondentes objectos digitais associados – 

também constitui um problema. 

Principalmente nos sectores técnicos e de obra das instituições que percorri e nos 

arquivos do Estado, ao contrário do panorama atrás descrito, chegou a haver um 

extremo cuidado na realização dos ficheiros manuais compostos por várias fichas de 

informação, nalguns casos exemplares mesmo à luz das exigências de informação 

requerida na actualidade. Nos últimos cinquenta anos, com a urgência e necessidade 

de resposta automática, muito deste cuidado se foi perdendo e hoje, os poucos 

exemplos deste género que restam – que permitem a reconstituição também da história 

do arquivamento dos processos e que permitem o entendimento de alguns dos seus 

processos principais – são verdadeiros objectos de museu, muitos deles (com imensa 

pena) já desvinculados da sua função original de arquivo, perdendo-se muito da sua 

mais-valia. Nalguns (poucos) casos ainda se torna possível, para além da consulta 

destes ficheiros isoladamente, a percepção das diferentes formas de organização ao 

longo do tempo. São verdadeiras pérolas que permitem ir mais além no entendimento, 

na compreensão e na análise, consentindo a especulação sobre determinadas lacunas 

na documentação, muitas vezes de aparentes contornos mal definidos. 

 

1.2.5. Da separação física à união intelectual: os documentos não têm de estar todos 

no mesmo sítio, mas acessíveis a partir de qualquer lugar 

A documentação não está efectivamente reunida no mesmo local físico.  

De facto, não está, nem penso que deva estar (ou sequer que se torne prático estar). No 

entanto, no que diz respeito à acessibilidade, a questão pode colocar-se de outra forma: 

é importante que estejam acessíveis, no âmbito de uma plataforma comum ou várias 

inter-relacionáveis, capazes de constituir um espaço dinâmico que tenha a capacidade 

de orientar quem faz a pesquisa, de ser um motor de busca vocacionado para a entrada 

ou redireccionamento para outros locais virtuais ou físicos onde se saiba que a 

documentação ou os documentos que com ela se relacionam, existe. 
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Esta relação é importante pois permite criar pontes entre os documentos tornando a 

pesquisa num acto de maior dinamismo e melhor alcance. Por outro lado, no caso de as 

entidades que possam pertencer a este sistema de informação o queiram, pode permitir 

o estudo do tipo de espécies documentais consultadas e tentar perceber a sua 

relevância e ajudar, no caso de haver alguma interactividade associada ao sistema, a 

criar algumas pistas de pesquisa que possibilitem, logo à partida, constatar, para além 

da frequência da consulta, as relações estabelecidas pelos vários actos de pesquisa. 

 

1.2.6. Da publicação do documento como sua salvaguarda 

A referida Declaração de Berlim vai mais longe e afirma: “Nós definimos o acesso livre 

como uma fonte universal do conhecimento humano e do património cultural que foi 

aprovada pela comunidade científica.” 

E, esclarecendo os objectivos e reforçando o seu ideal (partilhado por vários governos, 

bibliotecas, arquivos, museus, centros de investigação e investigadores)  
“o estabelecimento do acesso livre como um procedimento vantajoso requer o empenho 
activo de todo e qualquer indivíduo que produza conhecimento científico ou seja 
detentor de património cultural. Contribuições em acesso livre incluem resultados de 
investigações científicas originais, dados não processados e metadados, fontes originais, 
representações digitais de materiais pictóricos e gráficos e material académico 
multimédia.” 

 

A publicação em livre acesso, como se pode ler no “The Right to Research: The student 

guide to opening access to scholarship” (2008), para além de difundir 

democraticamente o conhecimento, pode ajudar imenso o investigador nas suas tarefas 

de investigação, evitando gastos financeiros desnecessários, ajudando a eliminar o 

desconhecimento sobre os progressos mundiais do estudo das matérias. 

Quantas vezes, pela ausência da referência às fontes ou ao seu carácter inacessível para 

alguns (por somente estarem disponíveis mediante subscrição da publicação ou 

compra do volume ou documento), imensos investigadores deixaram de poder avançar 

nos seus estudos e, com isso, privaram o alargamento da massa crítica mundial? 

 

Antes de chegar a este estádio avançado de democracia muito haverá por fazer para 

modificar a realidade portuguesa, a começar pelo simples (todavia complexo) acto de 

publicação. De facto, no que respeita à salvaguarda documental este passo é essencial, 

até mesmo preponderante se se pretende fazer chegar os documentos às gerações 

vindouras. Como é “apanágio nacional”, a incorporação de novos meios e tecnologias 

chega sempre (ou quase sempre) com longos anos de atraso, por vezes até no momento 

em que outros já enveredaram por novos caminhos e descobriram novos tempos e 

modos de fazer – mas acaba por chegar.  

A questão põe-se na dúvida de termos de passar pelos mesmos caminhos, já sabedores 

que eles não cumprem a tarefa ou que são inviáveis. 
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No campo do documento e do seu carácter público, o percurso desde 1974, tem sido 

coerente com o princípio de o tornar cada vez mais acessível. Por que não saltar-se um 

passo e avançar directamente para o livre acesso? Talvez assim se consiga ultrapassar o 

atraso, lendo e interpretando outras experiências, adaptando-as à realidade 

portuguesa, num universo mundial do qual este país diz sempre querer fazer parte. 

 

1.2.7. Do cruzamento da informação para o entendimento do processo de invenção da 

imagem da cidade  

O cruzamento intelectual da informação recolhida ao longo do processo de estudo 

permite o entendimento (ou pode permitir) dos factos urbanos que foram acontecendo 

na cidade ao longo de determinado período histórico. Para além do material 

documental coligido, tendo em atenção também a sua tipologia e a proveniência, é 

possível, se não reconstituir as dinâmicas e indexá-las aos seus actores (protagonistas 

ou não), pelo menos obter uma consciência um pouco mais abrangente, percebendo a 

sua escala de importância no contexto geral da temática em apreço. 

A complementaridade entre os diferentes e diversos documentos, o facto de, 

frequentemente, a chave para a sua interpretação não estar contida em si mesmo e ser 

necessário dotar a investigação com outros materiais documentais, possibilita um não 

enfeudamento a uma conclusão, por vezes retirada a priori, por vezes sem muita 

fundamentação, superficial. 

Este cruzamento constitui uma excelente prova e validação das conclusões intermédias 

do estudo. 

No caso específico, a descoberta da originalidade (ou falta dela) do processo portuense 

quando face ao processo nacional, obrigou à consulta e articulação entre os vários tipos 

de documentação administrativa, a informação iconográfica avulsa (não contida nos 

processos de obra ou naqueles correlacionados) e a consideração dos registos de 

imprensa escrita e radiofónica disponíveis. 

Para além do tipo, a investigação optou, desde o início, pela inclusão de documentos 

provindos de diferentes entidades, as quais, pelo carácter interrelacional da sua 

actividade (embora muitos documentos apareçam repetidos - e até redundantemente 

repetidos), muitas vezes conduzem à percepção de implícitos e evidências que apenas 

são aparentes, evidenciando a importância do acto de cruzamento documental, de 

onde sobressai a sua relação intelectual.  

 

 

1.3. Os arquivos como Casas da memória pública: das Casas da Memória e do 

Esquecimento 

Os arquivos são Casas da Memória, mas também do Esquecimento. 

Quando se pensa no seu lugar na arquitectura corrente das organizações, 

invariavelmente surge a imagem de caves, sótãos, espaços ao fundo de um corredor 
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escuro. Quando se pensa em quem lá trabalha e/ou trabalhou sobressai a interrogação: 

- O que terão feito para lá ir parar? 

Esta cultura tem vindo a ser contrariada pela passagem da sociedade da informação 

para a sociedade do conhecimento; pela exigência do público ao acesso, mas também 

pelas tentativas de definição política, concretamente de política arquivística, levadas a 

cabo pela Direcção Geral de Arquivos (actual sub-direcção da DGLAB) desde 2005. 

Ainda que, de uma forma incipiente, os arquivos das instituições começam a ser 

considerados um pouco menos como espaços de castigo para funcionários indesejados 

mas que não se pode despedir ou para aqueles que não se encaixam em mais nenhum 

lugar do serviço. 

No meu percurso pelos arquivos nacionais, nomeadamente pelos arquivos da cidade 

do Porto, tenho assistido a alguns processos de afectação de pessoal às unidades de 

arquivo. Principalmente naqueles que pertencem a instituições públicas e que não têm 

a componente arquivística como missão ainda se continua a apelidar os arquivos de 

“Sibéria” ou de “Inferno”, em alusão às variações de temperatura extremas e às 

condições de exclusão relativamente às outras secções. 

São espaços que não são só físicos, onde se sente a memória nas paredes que os contêm 

e definem; que nos dizem da capacidade que as organizações têm de vedar ou abrir o 

acesso à informação. Revelam a memória do tempo que se fixa nos papéis, nos maços, 

nas caixas, e nos permitem perceber o “processo”, aquilo que, apenas aparente e de 

difícil precisão, necessita de ser estudado. Contêm parte importante de uma das 

maiores, senão a maior riqueza da Humanidade: o Conhecimento. 

Mas também podem ser espaços onde os grãos de areia que escorrem na ampulheta do 

Tempo podem, se nos distrairmos, encravar a máquina da difusão da História e esbater a 

intensidade do traço que nos diferencia da irracionalidade: a nossa humanidade e 

sabedoria. 

 

E, porque é curta a distância da memória ao esquecimento, torna-se essencial manter o 

domínio do conhecimento na esfera pública e contribuir humildemente para que seja 

publicado, escrutinado, para que seja de todos. 

 

* 
“Porque é enorme a distância que vai do saber ao ver. Todos sabemos que somos mortais. 
Mas só de vez em quando alguém invisível nos toca inesperadamente no ombro e então 
vemos a certeza da morte. O mesmo com uma flor, um animal, uma pedra, a própria 
vida, os «espaços infinitos» do universo que nos «arrepiam» como a Pascal. A aparição 
nada acrescenta aos que nos «aparece» a não ser a visão em flagrante do que estava 
oculto no que já sabíamos talvez.” (…) “O impensável ou indiscutível subjaz portanto a 
todo o pensar e, para além dele, ao sentir, e para além do sentir, ao substrato do que os 
infinitos possíveis em nós possibilitaram.” (…) “E sobre esse impensável se nos organiza, 
como na relação com a arte, a harmonia do pensar que ulteriormente tentamos «explicar» 
ou «demonstrar» com a coerência interna dos seus elementos, ou seja, com a disciplina da 
razão.” (…) “A liberdade não se exerce no vazio, mas em referência ao que a põe em 
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causa como a luz existe em função do que ilumina.” (…) “É esse o impensável que 
organiza em evidência o suporte da pessoa que se é, mesmo numa época, e aí também o 
que se é no pensar.” (…) “Mas se o pensar implicita o sentir, é a arte o arauto do 
impensável, ou o lugar onde se lhe vê a face.” (Ferreira, 1992:14) 

 

“Porque é enorme a distância que vai do saber ao ver”, verifico ser urgente dedicar 

algum pensamento à questão do acesso ao conhecimento, na vertente que implica a 

documentação e as instituições que a albergam, nestes dias de pressa mal medida e de 

tempo por haver; nestes dias em que tudo se pensa feito para ontem, sendo que esse 

“ontem” pertence a um passado sempre dito como muito perfeito. 

 

É enorme a responsabilidade de seleccionar e escolher – numa constante hesitação, 

solidão e condição de dúvida permanente e incómoda. Pensando bem, realmente não 

há tempo para, pois, no simples voltar da ampulheta, resta a areia que nada diz sobre o 

passado, apenas se limitando a dotá-lo de medida de escala livre. Contudo, esses 

aparentes e tão só grãos de areia vão circulando nessa cápsula de vidro, libertando 

também a informação necessária sobre o passado que informará, uma vez público e 

publicado, o trabalho futuro. Talvez, então, haja ocasião para sobreviver à prepotência 

de quem calça os chinelos da ignorância e acha que essas casas da memória têm dono. 

 

* 
“Para sempre. Aqui estou. É uma tarde de Verão, está quente. Tarde de Agosto. Olho-a 
em volta, na sufocação do calor, na posse final do meu destino. É uma comoção abrupta - 
sê calmo. Na aprendizagem serena do silêncio. Nada mais terá de aprender? Nada mais. 
Tu e a vida que em ti foi acontecendo aos outros – É a História que se diz?” (Ferreira, 
1983:9) 

 

É curta e por vezes mal medida a distância entre a memória e o esquecimento. 

Para uns a memória é somente a marca impressiva do passado; para outros, espelha-se 

ou entranha-se no presente, pretendendo ser a fundação do edifício do futuro; para 

outros ainda, é esquecimento. Como cidadãos somos os construtores dessa obra que se 

faz recorrendo à imagem e ao texto ou a outra forma material ou imaterial de 

testemunho, que se consolida pela confecção da argamassa do Tempo o qual, rápido, 

nos vai passando pelas mãos – para que essa mistura não se escape entre os dedos e 

permita construir, sem desmoronar. 

 

É essencial fixar a memória dos dias. Um perfume, um som, uma cor, uma textura, um 

grito no peito ou um arrepio na espinha. Alcançar a verdade? Revisitá-la, interpretá-la, 

reinventá-la? 

Quantas vezes se nos eriçam os pêlos dos braços só de olhar para uma imagem, ler ou 

ouvir um texto? É somente produto do cérebro, nosso arquivo e gestor de informação – 

tudo o resto, as instituições que aumentam as nossas capacidades físicas de arquivar, 
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funcionam como prolongamentos do nosso corpo limitado e permitem-nos transportar 

ao futuro o património colectivo tangível e intangível. 

É preciso criar espaços de discussão sobre a preservação e a salvaguarda da memória 

colectiva, chave das identidades. 

Quanto mais não seja através do estudo. De facto, pode considerar-se um privilégio 

contactar directamente com o legado documental dos actores da nossa História. 

 

A memória das instituições e dos espaços é, conjuntamente com a das pessoas que as 

fizeram, fazem e habitam, aquilo que permite o perdurar da Humanidade. Sendo 

muito importante a responsabilidade de preservação dessa mesma memória é também 

função da sociedade e da civilização em que vivemos, garantir que ela chegue, através 

de múltiplos e variados suportes, às gerações futuras e que sirva de referencial para as 

actuais. 

É capital contar a história e, para que tal possa suceder positivamente, é essencial a 

divulgação dos documentos sublinhando que “livros cerrados não fazem letrados”. 

Essa urgência de memória e essa busca de identidades é o que permite aprender com o 

passado, apoiar substantivamente o projecto do futuro. Pois o presente não existe. 

 

* 

No jogo entre a memória e o esquecimento, existe uma tendência generalizada em 

desvalorizar ou até depreciar o papel do esquecimento. De um modo muito 

semelhante ao do cérebro humano, também a humanidade encontra processos naturais 

de remeter determinados factos ao esquecimento. A questão, mais uma vez, passa 

pelos factores qualitativos que suportam as acções que conduzem a essa selecção, 

variando entre o acaso e a intenção. 

 

O direito ao esquecimento permite-nos recordar, por mais paradoxal que aparente ser. 

Esquecemos, pois não podemos albergar tudo na nossa memória. Esquecemos, porque 

aprendemos a valorizar os factos e as memórias, destacando por critérios de valor e/ou 

espaço físico ou psicológico.  

Admitindo que quer memória quer esquecimento são em si fruto e objecto de actos de 

manipulação humana, faz sentido pensar que as duas opções têm, na essência, uma 

base ideológica, uma escala de valores, que se adapta às várias agendas dos seus 

protagonistas, mesmo quando estes se afirmam como imparciais na análise dos factos. 

A fixação destes dois actos e mesmo a sua razão de existir baseia-se na circunstância e 

na conjuntura visível e invisível do processo de equação dos seus objectivos; num acto 

de constante selecção, num acto de poder que, embora circunstancial, influencia 

determinantemente o nível de conhecimento das matérias. 

É sempre uma invenção de narrativas que reflecte no presente as imagens do passado e 

dela faz depender a formulação do futuro, sendo nada mais do que a representação 

presente de algo ausente, sempre dependente da força e do brilho do reflexo permitido. 
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A memória é o que permanece dos vários actos próprios do esquecimento, aquilo que 

remanesce após a interpretação do que fica ou do que se quer que fique, sempre 

comprometida, sempre de compromisso, constituindo-se numa verdade ficcionada. 

A consagração de um acto de poder. Por isso sempre dependente da permissão do 

acesso: no passado e no presente. A memória do que fica do que passa. Contada pelos 

que dominaram, nunca pelos que foram excluídos. Contada pelos documentos que 

foram sendo arquivados. Mas também pela dúvida de tudo quanto foi sendo 

eliminado. Ontem e hoje: a consagração de um acto de poder, absoluto mas relativo, 

porque humano. 

 

1.3.1. As diferentes idiossincrasias dos arquivos nas instituições da cidade 

Os arquivos e as bibliotecas são importantes fontes para quem pretende entender o 

“processo”. No caso particular do meu estudo sobre a invenção da imagem da cidade 

do Porto, o acesso a estas instituições foi mesmo determinante para a obtenção de 

informação mais fina, sem a qual se teria tornado muito difícil o presente trabalho – 

pelo menos na óptica seguida na sua abordagem metodológica e com os objectivos de 

concretização enunciados neste texto. 

Para além dos arquivos municipais e nacionais sediados no Porto, igualmente se 

tornou decisiva a consulta de alguns fundos privados de cariz particular de pessoas 

singulares e colectivas, os quais, não pertencendo ao domínio público, contêm dados 

de extrema relevância e complementaridade, não raras vezes de melhor acesso. 

 

* 

Ao longo do meu percurso pelos arquivos, a propósito deste trabalho que se 

consubstancia em tese de doutoramento em Arquitectura, tenho passado por vários e 

diversos arquivos públicos e privados – como mero utilizador (públicos: Centro 

Português de Fotografia/DGARQ [DGLAB], Arquivo Histórico Municipal do 

Porto/CMP, Arquivo Nacional da Torre do Tombo/DGARQ [DGLAB], FAUP, Reitoria 

da UP, Casa do Douro, IVDP, RTP/RDP; privados: O Comércio do Porto, Jornal de 

Notícias, Universidade Popular do Porto/CDI, Espólio Fotográfico Português [Mário 

Ferreira/Foto Beleza], Fundação Manuel Leão/Teófilo Rego; e particulares (Acácio 

Lobo, Álvaro de Azevedo, Madalena Paiva Brandão), ou como participante activo dos 

seus processos de trabalho (públicos: Fundação Arquitecto José Marques da Silva, 

Direcção Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais/DREMN, O Primeiro de Janeiro, 

Arquivo Distrital do Porto/DGARQ [DGLAB], STCP/MCE, Museu Militar do 

Porto/MDN e Águas do Porto/CMP e cooperativos: Universidade Popular do Porto). 

Quer como utilizador, quer como organizador de fundos documentais, verifiquei 

diferentes idiossincrasias no seu funcionamento e orgânica de serviço, desempenho e 

missão. 
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Não é indiferente, no campo do acesso, o facto de se tratar de instituições públicas ou 

privadas ou de particulares assim como não é despiciente (no caso das instituições) a 

consideração da sua missão primordial: serem arquivos ou unidades de arquivo de 

organizações cuja missão não é o arquivo, ou ainda de serem arquivos sediados em 

entidades depositárias de fundos que não se referem à sua produção, onde apenas 

foram alojados várias de fundos documentais. 

Também não se trata da mesma condição quando são do foro individual ou colectivo. 

 

O trabalho de investigação sobre fontes primárias de informação requer, por vezes, um 

esforço de entendimento das dinâmicas próprias destes sítios e das pessoas que neles 

trabalham. Perceber a sua missão, a orgânica e a cultura organizacional, não sendo um 

exercício fácil, nem o objecto deste estudo, rapidamente se tornou preponderante para 

desbloquear os entraves ao acesso aos documentos. Cada um destes espaços, públicos 

ou privados, tem, de facto, idiossincrasias muito próprias que, quando não entendidas, 

podem bloquear completamente o estudo – inclusivamente afastando o investigador 

do seu propósito de investigação, levando muitas vezes à sua falência científica. É um 

processo em si complexo, mas apaixonante pelos desafios intelectuais e humanos que 

propicia. 

Entre o acesso e o desvio talvez se encontre a fórmula que possibilita a entrada neste 

mundo complexo da documentação e dos seus guardiães. 

Em todos estes arquivos foi necessário este exercício prévio. Muitas vezes – talvez 

vezes demais, é certo – essa ponderação diplomática e o estudo das formas de 

organização da documentação, mas também da Organização em si, foi determinante 

para o relativo êxito da investigação. Mas também é certo que, quando se julgava ter 

aprendido e apreendido as formas e os processos internos, chegado ao contacto directo 

com as pessoas e atingido o patamar de confiança que abria portas à continuação da 

investigação, sempre uma novidade aparecia, conduzindo à reformulação, por vezes 

completa e radical, da estratégia adoptada. 

Friso bem: quer em arquivos privados quer nos públicos ainda hoje se torna difícil 

apenas a pretensão de ir um pouco mais além daquilo que nos permitem estudar. 

Mais uma vez se trata do exercício de pequenos poderes, dificilmente contornáveis 

neste trabalho extremamente solitário, de persistência intelectual e também de 

resiliência física. 

 

Um dos principais problemas dos arquivos (apesar de todo o processo de 

transformação verificado nos últimos anos – muito por força da necessidade de 

resposta às solicitações do meio académico, às crescentes exigências de acesso público, 

mas também à regulamentação do serviço) é o de ainda não serem unidades de 

informação articuladas entre si, mapeadas numa cartografia de informação nacional, 

independentes das suas tutelas específicas de serviço, e de por isso, serem 
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extremamente resistentes à legislação que definem uma maior liberdade de acesso do 

que a que efectivamente se verifica. 

Ao contrário do que se poderia admitir numa sociedade moderna e democrática, o 

panorama revela ainda traços de extremo conservadorismo e não de conservação. 

 

1.3.2. Nos arquivos da cidade 

A impossibilidade técnica de cumprimento do estabelecido na Lei de acesso à 

documentação administrativa (este tipo de documentação é maioritário no presente 

estudo) conduz a que grande parte da fundamentação do processo sócio-histórico, mas 

também económico e técnico, permaneça de difícil acesso público. 

Por um lado, observa-se uma crescente vontade de guardar (não de arquivar) 

documentação, mas por outro, quando se pretende sair do âmbito do “depósito 

documental”, quando se fala na questão da publicação e da difusão, verifica-se, no caso 

particular do Porto e das suas instituições públicas, que ainda muito há por fazer. 

Não me refiro somente das dificuldades orçamentais das instituições ou sequer da 

afectação de verbas aos orçamentos destinados à Cultura, ou da real existência de 

políticas públicas nesta área. Falo somente da qualificação técnica e da consideração 

dos recursos humanos às tarefas ligadas á área documental. Não falo sequer da 

possível (e quanto a mim, desejável) articulação entre diferentes áreas disciplinares no 

apoio à descrição documental e à valorização técnica e política do documento. Apenas 

falo dos recursos humanos afectos a estas acções actualmente disponibilizados, por 

julgar que, apesar das dificuldades de cabimentação de verbas, ainda seria possível 

inferir que, havendo uma aposta na formação e um incentivo ao trabalho nestas áreas, 

muitas das dificuldades seriam facilmente ultrapassáveis. 

 

No panorama actual dos arquivos da cidade, privados ou públicos, tornou-se 

politicamente correcto admitir a existência obrigatória de unidades de arquivo nas 

várias organizações públicas ou privadas. Resta saber para quê, se a sua acção se 

encontra extremamente constrangida por todas as limitações adjacentes, subjacentes e 

sobrejacentes ao seu desempenho. É um panorama crítico que, para além de dificultar 

o percurso da investigação científica, impede que muitas das opções pragmáticas do 

âmbito político e técnico sejam tomadas com a devida consciência de processos 

anteriores, levando a que, na esfera da cidade, do seu desenvolvimento e progresso, 

imperem fortes factores de ignorância. 

 

A política de gestão da informação em vigor actualmente nestas instituições afasta ou 

motiva a preguiça intelectual do utilizador pois, ao contrário daquilo que acontece no 

meio electrónico (cibernáutico), não se rege por fórmulas de funcionamento intuitivo e 

facilitador dos processos. 

Quem investiga nos arquivos ainda é, frequentemente, olhado com desconfiança. 

Quem detém a informação (apesar de algumas excepções) ainda se acha na arrogância 
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de pensar que pode ser autocrático. Quem legisla não controla a aplicação das leis e, à 

custa dessa distracção operacional, permite o livre arbítrio. Quem governa e atribui 

delegação de competências nestas matérias, também não disponibiliza a esses quadros 

nomeados pelo Estado as condições necessárias à aplicação da legislação e à prática de 

políticas públicas que regulem efectivamente o panorama actual na área dos centros 

produtores, armazenadores e facilitadores de informação documental. 

 

Por isso digo que todo este processo de investigação acabou por ser também uma 

experiência de aprendizagem riquíssima no campo do conhecimento de muitos 

porquês que me assolavam pela ignorância do funcionamento interno dessas 

instituições. Quando, há uns anos, me perguntava por que razão era tão difícil aceder à 

informação para fazer um estudo académico baseado em fontes primárias de 

informação e discutia isso com os meus companheiros da Academia, longe estava de 

perceber que, para além da falta de informação específica que deveria acompanhar os 

diferentes tipos de documentação de arquivo (patente na forma como esta se encontra 

descrita e como consta nas bases disponíveis), se tornava importante perceber os 

modos de funcionamento interno e os tempos e valor conferidos à própria área em si, 

mesmo nas instituições cuja missão é somente arquivo. 

 

Por isso falo do acesso e do desvio, do contornar de situações, da difícil diplomacia 

necessária para se conseguir um documento, fundo ou série documental. Num país tão 

pequeno, numa cidade tão pequena, conclui-se que as relações de provincianismo 

básico são ainda preponderantes e que a rede de conhecimentos e influências pessoais 

ainda determina o “sim” e o “não”, a permanência ou a exclusão. 

 

Apesar de tudo, quando comecei a perceber que os apoios estatais não eram condição 

para continuar os estudos, a opção foi tentar criar relações de trabalho pessoais dentro 

destas instituições, trocando conhecimento por serviços prestados. 

Daí que afirme que a informação mais pertinente para o presente estudo foi conseguida 

na perspectiva do apoio técnico próprio da minha área de formação de base às 

instituições que continham informação relativa à circunstância da obra pública que me 

poderia ser útil, promovendo uma investigação-acção. 

Deste envolvimento, para além das exposições e catálogos realizados, dos volumes 

documentais produzidos e dos textos publicados, resultou uma doação de trabalho 

intelectual às instituições que aceitaram cooperar neste projecto, a qual é hoje visível no 

tratamento dos seus espólios documentais e na reorganização das suas áreas de 

arquivo de obra pública ou do simples apoio à descrição documental. 
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1.3.3.Os arquivos e a cidade 

Entendendo os arquivos como parte substancial da memória de um povo e dos seus 

actos, verifica-se a realidade desta afirmação quando aplicada ao caso do estudo da 

invenção da imagem da cidade do Porto.  

O investigador necessita, como já afirmado neste texto, de realizar grande parte do seu 

trabalho em sede de arquivo por ser aí que se encontra a maior parte da informação 

disponível para o entendimento do processo que conduziu à situação contemporânea. 

No entanto, nem sempre ao longo da história, este trabalho foi possível de ser realizado 

pelos investigadores em Portugal pelo facto de a propriedade legal dos documentos 

estar fora da alçada do domínio público, guardada por uma miríade de instituições, 

normalmente aquelas a cuja documentação dizia respeito, mas nem sempre por via da 

dissolução de muitas delas, herdando outras os seus espólios (na melhor das 

hipóteses). 

Relativamente aos arquivos, constata-se que aconteceu um processo semelhante ao das 

bibliotecas, geralmente indexadas às ordens religiosas e às instituições da Igreja, 

preponderantes na vida nacional até à década de 1830, expoentes, de facto, do Estado 

na sua versão absolutista. 

Seria a revolução liberal, mais concretamente o produto do agradecimento de D. Pedro 

IV à cidade do Porto que a dotaria, pela primeira vez, de uma biblioteca pública (e 

municipal), no ano de 1833. Para além deste acto, com a extinção das ordens religiosas, 

grande parte da documentação passaria a constar do acervo dos governos civis e, 

posteriormente, com a legislação da Ditadura Militar (1931), do espólio documental 

dos arquivos distritais. 

Muita da informação que dizia respeito aos dados demográficos e de propriedade do 

solo constava dos chamados arquivos paroquiais e seria transferida definitivamente 

para o domínio do Estado Central durante essa década. O processo foi gradual, passou 

por várias fases e foi proporcionando tipos de acesso diferenciados, sendo que a 

situação legal só iniciaria a fase de normalização já nos governos da 1ª República com a 

publicação de legislação própria – embora fossem precisos ainda alguns anos para que 

se regulamentasse a sua propriedade e domínio e, consequentemente, o tipo de acesso 

permitido, já nos anos da Ditadura Nacional. Por outro lado, no que respeita aos 

arquivos municipais – aqueles onde se depositava a maioria da informação dos actos e 

processos da Câmara –, nem sempre a situação era clara relativamente à localização e 

pertença dos processos, pois que, pelo menos no que respeita à obra urbana, muita 

documentação foi ficando na posse das empresas particulares que, ora detinham a 

concessão do desempenho do serviço, ora eram responsáveis pela realização da obra 

pública, não havendo nem o hábito, nem a determinação por força de lei para obrigar a 

que as cópias dos documentos passassem a constar do acervo processual 

administrativo do município. 
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Para o entendimento do processo, para a tentativa da sua reconstituição documental, 

torna-se necessário entender as políticas e os actos que conduziram à realização da 

obra pública bem como conhecer os responsáveis políticos e técnicos pela sua 

execução. Embora muita da informação mais importante esteja registada em livros de 

actas de reuniões, sessões e outros procedimentos municipais, nos vários boletins e 

anuários que foram saindo a público e em opúsculos produzidos por alguns dos seus 

protagonistas, ainda hoje o trabalho sobre esta documentação obriga a um cruzamento 

e validação constantes de fontes de propriedade diversa e à necessária compilação da 

mesma. 

 

No campo da obra pública, os registos municipais importantes para este estudo – 

sobretudo aqueles que se referem aos trabalhos realizados entre o início da década de 

1850 (primeiro governo da Regeneração) e meados do ano de 1926 (afirmação política 

da Ditadura Militar) – apenas servem de guião (ainda que essencial) para o resto do 

estudo que, às vezes pelo acaso de doações particulares ou de obrigação contratual 

escrita aquando da municipalização de alguns serviços essenciais, foram depositados, 

não em arquivos municipais, mas nos arquivos centrais, mais especificamente nos 

arquivos delegados do poder do Estado central: os distritais. 

Trata-se de um conjunto de informação dispersa, alojada em diferentes instituições e 

guardada, também e ainda, por alguns particulares que se foram relacionando directa 

ou indirectamente com os produtores dessa informação. O presente estudo pretende, 

após um esforço de colecção dessa documentação, reconstituir o processo e fixar a 

arquitectura de uma base pública que permita que outros investigadores, pelo menos, 

tenham a noção de onde se encontra a documentação.  

 

* 

De todos os arquivos da cidade, alguns acabaram por ser mais determinantes na 

equação identitária do meu estudo. Talvez sobre eles se justifique deixar aqui algumas 

linhas que permitam perceber parte do processo de construção deste trabalho e que, 

sem dúvida, foram capitais para a compreensão da chave de acesso à documentação. 

Entre os anos de 2006 e 2013, núcleo duro temporal da investigação em curso, o 

percurso pelos arquivos da cidade foi sempre feito em regime de permanência em 

algum deles (para além das necessárias incursões ocasionais a outras unidades de 

arquivo), facto pelo qual me é possível hoje falar deles com algum conhecimento 

específico. 

 

O Arquivo Geral da Universidade do Porto e o arquivo do então Instituto Arquitecto 

José Marques da Silva [hoje FIMS/UP], ambos pertencentes à Universidade do Porto, 

encontravam-se em processo de instalação e/ou reconversão/afinação da sua missão de 

serviço público. O panorama encontrado em ambos ainda era exclusivamente devedor 

das formas e processos de matriz analógica no que concerne à salvaguarda do material 
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documental. Não sendo, hoje em dia, já essa a situação, o trabalho que desenvolvi 

lançou as bases da constituição de uma plataforma digital em cada um deles. No 

âmbito da produção de dois documentos visuais públicos, deu-se então início à 

digitalização (à data considerada substancial qualitativa e quantitativamente) de 

documentos de obra julgados essenciais para a compreensão da história pública quer 

da instituição Universidade do Porto, quer do arquitecto que doou o seu legado 

profissional à UP e que foi preponderante na alteração da imagem da cidade do Porto 

até ao final da década de 1940. 

A abertura demonstrada pelos responsáveis máximos destas entidades (Reitor da UP –

José Novais Barbosa – e Presidente do IAJMS – Francisco Ribeiro da Silva) foi decisiva 

para a consagração destes processos de preservação, publicação e difusão documental. 

No entanto, as barreiras próprias do funcionamento interno destas instituições 

dificultaram, por muitas vezes, o processo de produção e realização destes projectos, 

sendo necessário (para mim, em termos metodológicos, até essencial) recorrer a outras 

unidades de arquivo para consumar os trabalhos então em curso. Aprendi, por isso, 

que o recurso exclusivo a um só arquivo poder-se-ia revelar inibidor do 

desenvolvimento da minha própria investigação que, sob uma forte convicção de 

relação entre pensamento e acção, ia tomando forma. 

Foram anos de chumbo (2006/2007), mas que me permitiram o reposicionamento das 

premissas e objectivos primários (e sempre provisórios) do estudo. 

Estes dois trabalhos resultaram na produção de três documentos visuais que foram 

publicados sob a forma de exposição e livro/catálogo – decerto não pioneiros no 

objectivo, mas iniciáticos na forma, nos conteúdos e na metodologia associada à sua 

elaboração (ver anexos). 

 

No ano de 2007, dei início ao estudo das redes e serviços públicos essenciais da cidade 

do Porto em simultâneo com a continuação da investigação sobre o património 

edificado da Universidade do Porto, mais concretamente o processo de obra do seu 

primeiro edifício (1916), hoje sede da Reitoria, outrora Faculdade de Ciências. 

A minha residência como investigador na delegação da Direcção Geral dos Edifícios e 

Monumentos Nacionais (DGEMN/DREMN) permitiu-me assistir a um processo de 

desagregação de parte substancial dos arquivos do Estado Central - consequência das 

alterações legais inerentes à reforma do Estado (PRACE). No âmbito da investigação 

do processo de construção do edifício fundador da Universidade portuense, acabei por 

me envolver num esforço de resgate de documentação à guarda da DREMN, colocado 

na contingência de, ou desaparecer completamente, ou ser remetido sem tratamento 

específico para o Forte de Sacavém (sede actual do IHRU), praticamente sem descrição 

ou referências documentais,o que inviabilizaria a sua consulta ou investigação futura. 

Nesse contexto, tive a oportunidade de trabalhar com excelentes profissionais da área 

do património e com eles partilhar o conhecimento específico da minha própria área de 
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formação e estudo, ajudando a salvar imensos documentos que, de outra forma, se 

perderiam para sempre, alargando as fileiras do esquecimento. 

Como referido, no mesmo ano (2007), comecei a estudar as redes e os serviços infra-

estruturantes urbanos, iniciando os trabalhos com a aprendizagem sobre o sistema de 

transportes portuense no âmbito de uma permanência no Arquivo Distrital do Porto 

(ADP). Após a apresentação do objectivo do meu trabalho, foi-me disponibilizado para 

investigação o fundo documental dos STCP, mais concretamente as suas duas 

componentes – o período anterior à municipalização (1873/1946) e o relativo à tutela do 

município portuense (1946/2001). Desta vez, não se tratava de uma encomenda directa 

dos responsáveis pela instituição (como acontecera com os trabalhos para a UP) mas 

sim, à semelhança do trabalho realizado na DREMN, de uma proposta de colaboração 

de minha iniciativa. O curso da investigação assim o proporcionou, sendo assaz a 

vontade de ir mais além no estudo e de não me quedar pela aparência dos actos e dos 

factos urbanos que então estudava, tentando, convictamente, evitar a cristalização do 

saber adquirido. 

 

O meu contacto com a Direcção Geral de Arquivos (tutela do ADP) viria a demonstrar 

ser fulcral para a compreensão do processo geral no plano da arquivística pública 

nacional e para o que acabou por ser uma formação contínua nessa área disciplinar. 

Durante os anos anteriores a 2007, já com ela me tinha cruzado, mais concretamente 

através do Centro Português de Fotografia (CPF). Na elaboração dos documentos 

visuais produzidos desde 2005, cedo compreendi a importância da análise do 

documento fotográfico – no CPF acedi a importantes fundos documentais 

iconográficos que me permitiram considerar e testar a importância da fotografia na 

compreensão da invenção da imagem da cidade. 

Estando a DGARQ em transformação desde Outubro de 2005, acompanhei parte do 

processo inicial de normalização das estruturas dos arquivos públicos tutelados pelo 

Estado Central e de postulação de políticas públicas inclusivas de todas as suas 

unidades orgânicas, percebendo a importância do funcionamento em rede e do 

fomento, para além de práticas correntes de salvaguarda analógica, da construção das 

plataformas digitais de armazenamento e difusão da informação, bem como das 

capacidades replicantes do conhecimento. O período entre 2005 e 2007 correspondeu 

aos anos iniciais da formalização de uma nova política pública de gestão e de 

divulgação dos documentos de arquivo a qual, com todas as vicissitudes orçamentais, 

é a que, hoje, permite que a informação de parte substancial dos arquivos da 

Administração Central esteja um pouco mais ao alcance do investigador e dos cidadãos 

em geral. 

 

Durante o tempo de permanência no Arquivo Distrital do Porto, para além da 

investigação sobre o tema que lá me havia conduzido, ainda tive a oportunidade de 

acompanhar o processo de instalação do sistema de gestão e consulta pública 
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(DigitArq, RODA e CRAV), fruto do protocolo técnico entre a DGARQ e a 

Universidade do Minho. Destes sistemas, destaco o DigitArq – por, pela primeira vez, 

constituir uma base pública de acesso à documentação do Estado Central mas também 

por, ao estar disponibilizado como software livre, possibilitar a qualquer cidadão a 

gestão dos seus arquivos pessoais. No entanto, também pude constatar a ineficácia da 

aplicação prática desses sistemas no plano de gestão dos arquivos públicos nacionais 

pois, ao não constituir uma plataforma adoptada pelos outros arquivos para além dos 

distritais, do CPF e do Arquivo Nacional da Torre do Tombo, acabou por ser mais uma 

entre as diversas plataformas utilizadas pelas entidades públicas com responsabilidade 

de arquivo e não conseguiu singrar no âmbito da regulação dos sistemas de arquivo 

das outras entidades públicas que têm arquivos próprios. Se é certo que assisti ao início 

do processo, também o é que, no presente, apesar das orientações técnicas e 

processuais da DGARQ, o panorama português no que concerne aos arquivos públicos 

ainda continua a estar dependente de políticas definidas por cada entidade, muito 

longe de um sistema integrado, onde, para além do contributo dos serviços públicos de 

documentação e informação, também fosse possível aos particulares ajudar a ampliar a 

base podendo interagir com o sistema nacional e complementá-lo, ainda que com a 

necessária validação central. 

 

O fundo documental dos STCP, ao contrário dos anteriores, estava depositado em 

condições próprias de salvaguarda documental, tendo sido a minha acção mais 

centrada na descrição e na interligação intelectual entre os documentos processuais 

deste género de obra pública. A produção, também neste caso, de um documento 

visual público, fez com que o fundo passasse a contar com um volume documental que 

lhe complementa a informação e que permite (física e virtualmente), no caso de haver 

mais investigadores interessados, especialmente de outras áreas de formação mais 

ligadas ao campo disciplinar da Engenharia, aprofundar outros temas para além do 

edificado e da obra de infra-estruturação urbana (ver anexos). 

 

* 

No ano de 2008, a propósito de um convite da então directora do jornal “O Primeiro de 

Janeiro” para assumir a direcção de arte e a reestruturação da forma e conteúdos do 

suplemento cultural “Das Artes e das Letras”, contactei directamente com o arquivo de 

fotografia deste periódico portuense e nacional. O espólio, revelador de décadas de 

história da cidade, já se encontrava depauperado pelo uso (e abuso) de múltiplas 

necessidades editoriais e jornalísticas correntes, mas ainda conservava parte 

substancial da informação original. Recuando um pouco no tempo, é justo dizer que, 

como utilizador do centro de documentação e informação do “Jornal de Notícias”, 

muito aprendi da orgânica e relação documental das fontes jornalísticas, prática essa 

que tentei utilizar no “Primeiro de Janeiro”. Mas este jornal fechou e todo o seu espólio 

ficou nas mãos do proprietário que revelou bastante insensibilidade no que concerne 
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ao papel relevante do jornal na história da cidade e do país. No entanto, em 

coordenação com a DGARQ, foi possível apoiar o processo de classificação de interesse 

público do manancial de imagens da publicação e salvaguardar o seu uso futuro. 

 

No estrito da minha investigação, ainda compete falar do processo de consulta da 

documentação em suporte vídeo e áudio em posse do arquivo da RTP/RDP então 

ainda sediado no Porto. Esses documentos permitiram-me, para além de 

complementar os documentos visuais públicos que ia produzindo, entender parte 

relevante do processo urbano registado desde a formação dos serviços públicos de 

rádio e de televisão. Este espólio encontra-se, infelizmente, dividido entre dois 

organismos (Cinemateca/ANIM e RTP), sem nenhuma base relacional entre os mesmos 

e fora da área geográfica do Porto, tornando mais difícil a sua consulta e investigação. 

 

Ainda neste campo, cumpre-me aqui salientar o projecto desenvolvido por uma 

entidade cooperativa de matriz cultural da cidade, a Universidade Popular do Porto. 

No âmbito do projecto Memórias do trabalho, tive a oportunidade de participar na 

realização da acção “Memórias do Trabalho no Porto”, através do qual tive acesso a um 

vasto lote de entrevistas feitas a ex-operários que me permitiram complementar a 

informação que dispunha até à data (2010) com testemunhos orais cruzados entre as 

diversas peças documentais realizadas em suporte vídeo. 

 

* 

Desde finais de 2008 até ao presente momento sediei a minha base de investigação no 

arquivo da empresa municipal Águas do Porto, herdeira do serviço de abastecimento 

de água e de saneamento dos SMAS/CMP. No âmbito desta permanência, tenho aí 

conduzido, nos últimos anos um plano de intervenção de salvaguarda e difusão 

documental cujo objectivo é a optimização do apoio à gestão de obra diária da 

estrutura organizacional da referida empresa municipal da CMP, herdeira dos SMAS, 

bem como a divulgação do seu acervo arquivístico. Neste enquadramento e no campo 

da gestão documental, pretende-se criar condições de acessibilidade à documentação à 

sua guarda, gerir a informação dos seus fundos de arquivo – apoiando a actividade 

diária da empresa nas suas múltiplas vertentes (das quais destaco a obra pública e o 

apoio à investigação académica) – e, por outro, proceder à conservação, à descrição, 

transferência e preservação de suportes necessária.  

 

Acondicionar, salvaguardar, conservar, mas também divulgar e difundir, são acções 

correntes do trabalho de Arquivo.  

A medida de tornar os arquivos mais operativos permite a criação de boas condições 

de conservação documental, protegendo, identificando e descrevendo os fundos 

documentais e conferindo-lhes condições para poderem ser complementares, como 

atrás referido, na actividade regular das instituições, uma vez que, considerando o 
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Arquivo como um todo, se trata, não de um “arquivo morto”, mas sim de uma 

ferramenta de trabalho informativa e gestionária de múltiplos processos, desde os de 

obra aos administrativos e jurídicos ou ainda da gestão dos seus recursos humanos.  

Neste sentido, julgo ser cada vez mais premente adoptar as indicações estratégicas 

definidas pelo Conselho Internacional de Arquivos que estipulam, entre outros 

objectivos gerais, que as unidades de arquivo sejam encaradas como gestoras de 

informação, capazes de auxiliar a produção e acondicionamento documental desde o 

início do ciclo de vida do documento. Concretizando, diria que o projecto de arquivo 

que desenvolvo em paralelo com a investigação se destina a contribuir para dar 

cumprimento a essa orientação. Para além de gestoras, cada vez estou mais convicto de 

que as unidades de arquivo devem igualmente ser coordenadoras de informação, 

principalmente daquela que é proveniente dos complementos de informação das várias 

áreas disciplinares afins às matérias arquivadas (internos ou externos à instituição) nas 

áreas mais relevantes com as quais se relacionam os documentos, contributos de outras 

áreas do Conhecimento. 

 

* 

Trabalhar num arquivo implica gosto pela História, pelo Detalhe e um grande sentido 

de Serviço Público.  

Neste momento oriento a construção de um arquivo físico e virtual – 

PT/CMP/CMPEA/SMAS/Arquivo de Obra – (e da sua componente expositiva e 

publicável igualmente fundada em documentação digital), que tem como objectivo a 

melhoria da gestão e a facilitação do acesso público aos documentos e que se tem 

materializado, entre outras, nas seguintes acções de cruzamento, articulação e 

salvaguarda de informação processual e documental: construção de uma base física e 

virtual de gestão da informação; análise e interpretação das diversas formas de 

organização da documentação na instituição e avaliação da sua relevância na estrutura 

do arquivo; organização da informação e do espaço físico que a alberga; reorganização 

da documentação nas salas, de acordo com as necessidades do serviço prestado e 

desenvolvido na instituição; execução do plano e projecto de transferência de suportes; 

descrição e ordenamento de conteúdos informativos.  

Como objectivo intermédio, pretende-se possibilitar aos utilizadores internos e 

externos um acesso mais em conformidade com as suas necessidades de estudo e 

trabalho, bem como a facultação de uma leitura sistematizada dos processos e 

procedimentos associados à prestação dos serviços que a CMP e as entidades privadas 

envolvidas no processo de infra-estruturação da cidade no campo do abastecimento de 

águas e do saneamento foram desenvolvendo (contribuindo para a formação da 

imagem de uma cidade no seu aspecto mais vital: a água, elemento natural essencial 

para uma reorganização sustentável do território nacional, forte pilar do seu 

desenvolvimento). 
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O conhecimento, incorporação e interpretação das diferentes formas de organização da 

documentação (da responsabilidade dos diversos centros produtores e do próprio 

arquivo) possibilitou-me, complementado com a leitura das várias macroestruturas da 

referida entidade, equacionar e fundamentar no plano dos conteúdos a estratégia 

seguida na organização dos documentos e criação dos fundos onde se inserem. 

 

A criação de um sistema de informação digital culmina essa acção de salvaguarda 

documental, absorvendo muito do estudo anterior e o conhecimento específico da área 

que fui adquirindo ao longo destes anos. É meu objectivo que este novo fundo, 

“Arquivo de Obra” – agora organizado na sua componente física e em depósito no 

Arquivo Central da empresa municipal Águas do Porto – possa vir a estar disponível 

ao utilizador público a partir de uma base virtual construída a partir do Digitarq 3 

(software livre disponibilizado pelo Arquivo Nacional Torre do Tombo – DGLAB) 

permitindo assim a sua gestão respeitando as normativas e potenciando as aplicações 

fornecidas pelos serviços competentes na esfera da definição e gestão das políticas 

públicas dos arquivos nacionais. 

 

Construí a “arquitectura” do sistema estruturante deste fundo documental tendo por 

base quatro factores relevantes que permitem testar a validade do tratamento da 

documentação relacionada com o processo de construção da cidade, encarando-o como 

um grande “arquivo vivo”, assumindo a relevância histórica da sua documentação mas 

não o retirando do uso diário de gestão urbana: 

1. As necessidades operativas no plano técnico; 

2. A ligação intelectual entre a documentação existente; 

3. A perspectiva da incorporação futura de novos documentos; 

4. As ferramentas próprias do software adoptado e as possibilidades inerentes ao seu 

uso e maximização de potencialidades adaptadas ao caso específico desta 

documentação. 

 

Após a necessária adaptação e adequação da estrutura analógica de organização 

documental ao sistema digital, foi transferido o alinhamento físico daquela para a base 

virtual criada. 

 

Ao longo destes anos de trabalho (que, de certa forma, resultaram como “vasos 

comunicantes” entre a investigação científica e a organização deste e de outros fundos 

documentais) tive a oportunidade e o cuidado de ir informando e formando, no campo 

da forma e organização documental, os vários técnicos de obra que recorreram ao 

arquivo e por ele me foram sendo encaminhados, os próprios funcionários do Arquivo 

Central, bem como vários utilizadores externos. No âmbito deste projecto tive a 

oportunidade de contribuir com esclarecimento técnico e completamento de 

informação solicitada que me obrigaram a estudar a documentação de modo a dar as 
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informações mais adequadas às pesquisas pretendidas, ajudando a desbloquear 

processos que, de outra forma, teriam sido muito mais difíceis de resolver, 

demonstrando a validade da convicção da necessidade dos arquivos disporem de 

apoio técnico específico de acordo com os conteúdos da informação à sua guarda.  

Para além dos factores qualitativos relativos à informação da documentação, acresce 

ainda um importante factor quantitativo: após ter reunido imensa documentação 

anteriormente dispersa por diversas salas, o universo da documentação de obra 

disponível para consulta e trabalho, foi ampliado para mais do dobro, podendo, 

alicerçado na construção desta base digital, significar também a duplicação dos registos 

incorporados relativamente à situação vivida há cinco anos atrás nesta unidade de 

arquivo, disponibilizando ao público mais documentação. 

 

* 

Como mencionado, com a realização deste projecto de criação de um arquivo de obra 

pública, penso ter conseguido validar e colocar na esfera pública muito do 

conhecimento adquirido nestes anos de investigação, não só no campo do 

entendimento técnico dos processos urbanos, mas também no da arquivística em geral, 

tornando-se possível, ainda em tempo útil de elaboração de tese académica, dar 

visibilidade aos postulados que aprendi a valorizar neste percurso e que se resumem 

em três palavras: salvaguardar, publicar e difundir. Na competência dos arquivos da 

cidade, mesmo considerando todas as vicissitudes próprias da investigação acção e da 

investigação participante, foi nesta unidade de arquivo que, pela abrangência da 

documentação e pela oportunidade real de organizar os seus documentos de obra, que 

consubstanciei os valores e as convicções do meu estudo. 

 

Por último, acho importante sublinhar que uma das minhas dúvidas relativamente à 

importância do contributo de técnicos de diferentes áreas na descrição e apoio à 

organização da documentação sediada em arquivo se dissipou completamente. Não só 

passei a ter a certeza da necessidade desta colaboração como da urgência do 

cruzamento intelectual entre os saberes técnicos e académicos na actividade corrente 

dos diversos e diferentes arquivos da cidade, ajudando a tornar os seus conteúdos de 

informação ferramentas úteis quer para os estudos científicos quer para a gestão da 

coisa pública, ao serviço da civilização e do progresso da Humanidade.  

 

1.3.4. Para além do fragmento, o argumento: a necessidade de políticas públicas de 

gestão unitária das instituições da memória pública 

Para além do maior ou menor interesse que cada cidadão dedique aos arquivos, as 

funções do Estado deveriam incluir a salvaguarda e a difusão da memória documental, 

através da definição e aplicação de políticas públicas racionais e sustentáveis. 

Considerando o tempo presente como determinante e o futuro como uma interrogação, 

resta o tempo passado na óptica da sua visão contemporânea como matéria capaz de 
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identificar um povo e um país. Quando o Estado se descarta das funções referidas no 

período anterior, esse tempo presente não existe. 

 

O livre arbítrio e o acaso, assentes no eventual interesse de cada pessoa individual ou 

colectiva e na conjuntura e circunstância, não são indícios de boas práticas nem 

garantem a transmissão e ampliação do conhecimento adquirido. Nesse sentido, no 

plano do Governo Central, torna-se urgente regular e mediar a relação entre as várias 

entidades públicas e privadas, produzindo legislação e regulamentação que tenham a 

capacidade efectiva de orientar os processos de arquivo logo desde os centros 

produtores da informação e de induzir a publicação da documentação. A construção 

de uma base pública na qual esteja inventariada a produção documental nacional 

poderia contribuir para a dinamização e ampliação do conhecimento e da sua gestão. 

Não se trata de centralizar o depósito dos documentos mas sim de os localizar, 

referenciar e promover o seu cruzamento intelectual. 

 

A situação actual é bastante fragmentária muito devido à permanente condição de 

menoridade conferida ao património documental que vai além dos documentos e dos 

fundos documentais mais exponentes, não se tratando de uma originalidade 

contemporânea, mas sim de uma permanência secular que restringe e diferencia de 

uma forma muito simplista, o que é património do que não é, geralmente associada a 

uma escala de valor histórico. Contudo, a relatividade do conceito de valor é cada vez 

maior e o carácter histórico substancialmente discutível. A documentação pode ser 

organizada por escalas de valor. No entanto, torna-se necessário perceber quais os 

critérios e os parâmetros dessas escalas com vista a não se proceder a uma eliminação 

arbitrária da documentação apenas fundada em metas temporais de preservação 

conforme inscrito na legislação actual – um documento com cem anos de existência, 

ainda que legalmente possa ser eliminado pode conter valor qualitativo de 

determinados processo histórico ou sócio-histórico que implique que a sua eliminação 

não deva ser considerada. 

 

1.3.5. A construção de uma plataforma de informação que articule as várias bases de 

dados existentes e as disponibilize, em rede, ao utilizador  

A construção de uma base pública, de carácter unitário e agregador, de matriz 

interactiva com o cidadão, pode contribuir decisivamente para a qualificação do 

documento simples ou do conjunto documental, permitindo a introdução de 

conhecimento que ajude a perceber os processos inerentes à sua produção, 

possibilitando através do cruzamento público da informação, atribuir-lhe uma 

importância de escala mais fina. Todavia, os arquivos não fazem sentido como 

depósitos. Nem interessa que a eventual base que os colija reproduza apenas essa 

função. Tal como em cada arquivo isoladamente (o qual só existe por que há 

documentos), também qualquer base de gestão arquivística só fará sentido se se tornar 
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num espaço de estudo e de interpretação dos documentos, onde, para além do espaço 

reservado à informação relativa a cada espécie documental, também possa haver 

espaço para a informação dos modos e dos processos de produção, do contexto da 

época, com que finalidade foi produzida, e os critérios que o seu produtor utilizava 

para lhe conferir valor de preservação. 

 

Ao longo do meu percurso na investigação que levo a cabo, por várias vezes me 

deparei com a necessidade de alertar determinadas instituições para a necessidade de 

obter informação para além da sua área de actuação privilegiada ou definida em 

missão, na hipótese de a documentação poder interessar a outros centros documentais 

ou a outros investigadores. Mas não só. A simples eliminação da cópia pode subverter 

todo o entendimento de determinado processo ou processos. Por isso, a avaliação deve 

ser cuidada e o mais partilhada possível. Por vezes, nesse documento que se despreza, 

pode estar um contributo para outras aprendizagens. 

A consideração de variados tempos presentes, dos tempos e dos momentos próprios 

indexados ao acto ou actos que conduziram à sua produção podem conter as chaves 

para a sua leitura, ajudando a conferir-lhes valor próprio e colectivo.   

A documentação é importante para a identidade das instituições que a albergam, mas 

não em exclusivo, daí advindo o sublinhar da passagem do fragmento ao argumento, 

da preservação das partes e da consideração do todo. 

 

De acordo com o Decreto-Lei nº 16/93, de 23 de Janeiro, a gestão de documentos é 

definida como “o conjunto de operações e procedimentos técnicos que visam a 

racionalização e a eficácia na criação, organização, utilização, conservação, avaliação, 

selecção e eliminação de documentos, nas fases de arquivo intermédio e na remessa 

para arquivo definitivo” e “é direito e dever de todos os cidadãos, do Estado e demais 

entidades públicas e privadas, preservar, defender e valorizar o património 

arquivístico”. Considerando que, segundo o artigo 17º do mesmo Decreto-Lei, é 

assegurada a comunicação da documentação do património arquivístico conservada 

em arquivos públicos e que, em consonância com o artigo 5º do capítulo II do Decreto-

Lei nº 139/2009, “a iniciativa para a inventariação” do património imaterial também 

pertence a qualquer comunidade, grupo ou indivíduo ou organização não-

governamental de interessados; julgam-se prementes as acções de salvaguarda e 

colocação na esfera do domínio público e publicado dos fundos documentais. 

 

Mais uma vez, o quadro legal se adequa às necessidades teóricas. Falta iniciativa e 

regulamentação. 
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2. Entre o Processo e o Projecto 
Estudar, estudar, estudar sempre 
 

2.1. Por um texto formalmente unitário, organizado e “limpo”, susceptível de se 

tornar público 

Uma das questões mais complexas do processo de aprendizagem é a relação dialéctica 

entre as partes e o todo. Considerando o acto de produção de uma dissertação e, 

sobretudo, o processo de estudo e realização que lhe serve de suporte, como um passo 

relevante no percurso e equação da aprendizagem, é pertinente também aqui falar 

dessa relação.  

 

A variação da escala de leitura e observação permite a diferenciação dos objectos, a sua 

distinção, mas também a sua integração num todo mais abrangente. A questão, tal 

como no processo e no projecto de arquitectura, é perceber se o enquadramento 

específico que resulta da visão pessoal de cada indivíduo se compagina com a 

percepção de um universo maior, se o detalhe, para além de todo o valor próprio 

específico, pertence a uma realidade mais abrangente. 

Como afirmado, o presente documento não constitui um fim, antes um meio, um 

veículo para a especulação teórica que, decerto, prosseguirá por novas etapas. 

Contudo, a necessidade objectiva de encerrar processos intermédios no curso da 

aprendizagem ao longo da vida ao que acresce a responsabilidade prática das funções 

de docência, obrigam o investigador à tarefa de produção de um texto formalmente 

unitário, organizado e “limpo”, susceptível de publicação e, acrescento, de leitura 

crítica e de base para outras especulações, de outros e para outros, sobre as temáticas 

em análise ou delas decorrentes. 

A exaltação das partes, a sua desproporcionalidade relativamente ao conjunto, torna 

esse mesmo conjunto em algo desequilibrado quantitativa e qualitativamente, sem fio 

condutor ou estrutura aparente ou subjacente. Pelo tanto, afirma-se que as 

características do texto deverão salientar claramente as suas intenções teóricas de base, 

bem como os seus objectivos. Julgando estar essa parte definida, pensa-se ser de 

máxima importância reafirmar os seus pontos fortes, contornando possíveis derivas 

que provoquem desvios perigosos no seu curso. 

 

2.1.1. A acumulação de materiais 

A acumulação de materiais de pesquisa e investigação – preponderante no processo de 

trabalho até determinada etapa do estudo – necessita de um trabalho de “limpeza” e de 

esclarecida selecção com vista a eliminar, tanto quanto possível, todo o material 

supérfluo, excedentário (o qual, no entanto, carece de devido acondicionamento pois, 

para além de ter sido importante para a prossecução dos objectivos intermédios, 

poderá ser útil em investigações futuras). O actual processo de estudo é abundante 

nesses materiais, boa parte dos quais nem sequer terão a oportunidade de aqui serem 
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directamente mencionados dada a sua especificidade processual, pois, para além de 

que seriam necessários volumes documentais específicos dedicados ao efeito, a linha 

de investigação teria de ser divergente da actual. Dessa acumulação de materiais fica o 

estrito necessário para a compreensão do que se pretende demonstrar e, especialmente 

a sua ponderação na necessária e obrigatória reflexão. 

 

2.1.2. O alargamento das fontes de informação  

Não sendo um percurso linear, o “trilho” percorrido pela investigação em curso 

caracteriza-se por pretender abrir horizontes e alargar a utilização das fontes de 

informação independentemente da sua ordem ou escala de valor, na consciência da 

complementaridade existente entre as mesmas quando inter-relacionadas. 

Da análise de um documento simples, não raras vezes isolado de contexto e 

circunstância, por vezes se avançou para a leitura e interpretação de pequenos indícios 

e de referências presentes nas suas linhas e entrelinhas de leitura. A necessidade de 

entrecruzar informação para obter conhecimento mais preciso sobre determinados 

factos e actos induziu a ampliação da esfera documental disponível ao presente estudo. 

Não obstante a sua importância ou relevância não ser directamente relacionável com o 

corpo central da investigação, o que se comprovou através da prática e do estudo, foi 

que se revelaram essenciais para o conhecimento das matérias. 

Por outro lado, como se trata de fontes provenientes de várias áreas disciplinares e de 

vários centros produtores, permitiu o aprofundamento do tema – ou temas – em 

análise, sem preconceitos de exclusão apriorísticos. 

 

Consequentemente, a utilização fundamental de fontes primárias de informação 

possibilitou a tradução de uma visão original sobre as matérias, sendo que, tudo o que 

no panorama de fontes se define como secundário acabou por permitir a sua validação 

ou a correcção de pequenos desvios naturais da interpretação, especialmente quando 

se tratou de publicações contemporâneas da época em que os documentos foram 

produzidos. Nesta perspectiva, tornou-se essencial o recurso aos periódicos e aos 

opúsculos de variadas autorias e tendências ideológicas, não se ficando a investigação 

pela cristalização de pontos de vista e análises com as quais o investigador se 

identifica. 

A observância dos dois lados, das diferentes perspectivas de abordagem dos mesmos 

problemas por diferentes autores, em diferentes períodos históricos, foi vital, 

especialmente por se tratar de matéria sujeita a fortes controvérsias no campo 

ideológico. Não falo apenas da forma, mas especialmente do modo como os conteúdos, 

quando analisados com distintos propósitos, podem condicionar à partida o 

investigador tornando-se em verdades absolutas, verdadeiros dogmas que caucionam 

o processo de investigação conduzindo-o a uma precoce cristalização. Por vezes (e não 

poucas) a chave para a interpretação das questões está na consideração dos factores de 

época que levaram a escrita a enveredar por esta ou por aquela afirmação. Torna-se 
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necessário saber ao serviço de quem e do quê foi produzida. Por isso, o alargamento 

não passa apenas pela profusão das fontes documentais, mas também pela sua 

variedade e, sempre que possível, complementaridade. 

 

2.1.3. O alargamento do estudo 

O estudo é feito de avanços e de recuos, de “amplas estradas” e de “caminhos 

apertados e tortuosos”, de “pequenos e de grandes passos”. 

No seu âmbito, sabedor da necessidade de focalização e de estreitamento do tema a 

desenvolver por fim, concluo que, sem os frequentes alargamentos temporais e 

temáticos, muita da compreensão sobre as matérias se cingiria a pouco mais que o 

óbvio ou o já dito. Funciona em harmónio e, tal como a sua mecânica e forma absoluta, 

é balizado pelas dimensões mínimas e máximas do seu alargamento e compressão. 

Nesse sentido, a abertura a outras áreas disciplinares e a sua dilatação temporal, a 

montante e a jusante, não é de desprezar, pois possibilita ou pode possibilitar a 

aprendizagem da causa e da consequência, aferindo ou possibilitando a aferição da sua 

real determinância e valor. 

 

 

2.2. O processo 

De igual valor (e por vezes, maior até) ao produto final, eis que o processo (os 

processos de realização), pouco sobressai no final do tempo da investigação. A 

avaliação do processo de trabalho é também individual e ajudará no resultado 

mediante a capacidade que o próprio investigador revelar de, numa perspectiva auto-

crítica, perceber a sua potencialidade de tradução de pensamento original sobre as 

matérias e não apenas utilizá-lo para coleccionar os documentos, como ilustrações das 

ideias, e, pelo contrário, integrá-los e aos seus conteúdos num novo texto, ajudando a 

validar a ideia ou ideias que pretende demonstrar. Essa crítica, complementada 

forçosamente com a discussão dos resultados com outros investigadores, bem como 

com a leitura de outras fontes, também faz parte do processo, sendo visível em muitas 

das inflexões ou confirmações presentes no percurso de descoberta, evidenciando a 

importância do contraditório.  

Embora sendo um exercício de imensa solidão, é importante que a componente 

específica dos actos de partilha pública dos resultados intermédios do estudo ganhe 

preponderância à medida que se vai avançando no estudo. De outro modo, estar-se-ia 

perante um acto fechado sobre si próprio, não compatível com a necessária evolução 

da investigação. A discussão em grupo, a apresentação de artigos e comunicações, a 

realização de exposições temáticas e, no caso específico deste estudo, também os actos 

de publicação e salvaguarda documental, revestem-se de extrema mais-valia pois 

permitem, para além da relativização da escala de valores, do sublinhar de incertezas e 

dúvidas, o dito contraditório, muitas vezes necessário para o desbloquear do processo 

de realização do trabalho. 
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2.2.1. Os estádios de elaboração do texto 

A elaboração de um guião, de um sumário comentado, ajudou a organizar as ideias e a 

perceber o que é que poderia ter cabimento na formulação da versão definitiva da 

escrita. A partir de determinada altura, tanto no campo da documentação disponível 

como no dos conteúdos e objectivos e mesmo no do objecto, a sujeição de todo o 

conjunto a um filtro de prioridades e importâncias conduziu o carácter sempre 

provisório do estudo a algo com um cunho mais definido e definitivo, onde as várias 

componentes pareciam conjugar-se num texto tematicamente coeso e unitário. 

 

À semelhança do acto de projecto em Arquitectura, tratou-se da produção daquilo a 

que se poderia chamar, de “maqueta de estudo”, de um modelo através do qual se 

pudesse testar e validar as opções tomadas, saindo da habitual visão bidimensional 

bastante redutora (por não considerar outras dimensões importantes para a definição 

do objecto em estudo). 

Esse guião foi sendo “burilado” até à presente versão, incorporando certezas e 

inquietações, agregando-se e desagregando-se por inúmeras vezes, salientando partes, 

salvando outras, esquecendo as demais e retornando a conferir-lhes valor, reciclando 

aquilo que já se havia perdido na medida da importância.  

A feição relativa da escrita foi-se apresentando como dominante ao longo do processo, 

como algo propositadamente dinâmico, provocando a variação da correlação de forças 

absoluta entre a teoria e a prática, entre o processo e o projecto.  

 

2.2.2. A procura e a selecção do material documental 

A procura impôs a selecção e a selecção catalisou a procura. 

No sentido da busca incessante de mais um documento que ajudasse a explicar 

determinados factos, o acto de selecção revestiu-se de uma importância especial na 

têmpera do estudo. A investigação e o seu curso assim o foram decidindo, muitas 

vezes autonomizando-se intelectualmente da “mão que a conduzia” – a certa altura do 

processo, este ganha autonomia ou, pelo menos, pretende fazê-lo e isso pode toldar a 

visão do investigador e fazer com que perca o domínio da situação.  

Esses documentos de excepção – que sobressaem, mas que, na maioria das vezes, não 

têm qualquer valor para além da forma e da excepcionalidade como peça isolada – 

constituem por si “âncoras” ou “motores” do trabalho (mas não mais do que isso), 

sendo a sua utilização caucionada por outros, aparentemente menos exuberantes mas 

que, ao surgirem no âmbito da pesquisa, podem ser aqueles que verdadeiramente têm 

a função de aferir do valor dos primeiros. 

 

A necessidade da procura conduz o investigador a instituições diferentes e diversas e, 

no caso, a territórios geograficamente distintos. Nesse tempo de visita ou permanência 

– por vezes longo, por vezes curto –, ocorre que as múltiplas pesquisas realizadas em 

lugares diferentes se complementam e parecem fazer sentido. Essa aparência, às vezes, 
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transforma-se em realidade, em algo concreto, e, embora nem sempre, por vezes, 

apenas em mais um nada, numa somente angústia.  

 

2.2.3. A organização do material documental 

Os documentos têm sempre uma forma de organização própria, mas sempre induzida 

ou recriada. Para além da interpretação desse alinhamento, a fase seguinte da 

investigação concretiza-se quando o investigador lhes imprime a sua organização, 

quando lhes introduz a subjectividade de leitura e de crítica. 

Como a organização do material documental consultado nem sempre foi feita da 

mesma maneira, principalmente no que respeita à agregação tipológica, foi-me 

frequente encontrar documentos organizados de diferentes formas, correspondendo à 

época em que os fundos foram categorizados, bem como, especialmente nos arquivos 

de obra que ainda estão activos, sujeitos a diferentes organizações consoante a 

estrutura montada por quem os arquivou, ou ainda, às diversas necessidades 

operativas do serviço a que pertenciam.  

 

Nos arquivos onde tive a oportunidade de interferir nos processos de trabalho – 

equacionando novos alinhamentos para os documentos –, verifiquei inclusivé a 

existência de listagens com as várias catalogações, devidamente datadas e, nalguns 

casos, teoricamente justificadas. Acresce o facto que, nestes casos, foi fundamental o 

estudo da história organizacional e da macroestrutura das entidades a que pertencem 

de forma a poder adequar o seu alinhamento, considerando as permanências, 

continuidades, mas também as rupturas funcionais do seu processo de produção. 

A intervenção baseou-se em proceder a essa adequação considerando esses diversos 

processos, as necessidades anteriores e actuais do serviço e a ligação intelectual entre as 

espécies documentais, para que se tornasse clara a reorganização física e digital, num 

balanceamento constante entre diferentes variáveis, num acto deliberadamente de 

compromisso entre a história, as necessidades do presente e o entendimento da lógica 

geradora dos conjuntos documentais, permitindo múltiplas consultas para múltiplos 

desígnios. 

 

2.2.4. Os Livros  

Ao longo do processo de trabalho, foram criados vários livros que, não correspondendo 

aos Livros que ordenam o presente documento, para ele contribuíram no sentido em 

que se revelaram fundamentais para a organização das ideias face à vastíssima 

documentação consultada. Assumidamente numa postura estruturalista e racional, a 

sua escrita, mesmo que nem sempre materializada em texto, apareceu sempre no 

campo da organização de vários documentos visuais ou volumes documentais, sendo 

que a nomenclatura de livro foi ganhando corpo metodológico na medida das 

necessidades reais do processo de pesquisa e investigação. 
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De facto, tornaram-se capítulos de uma narrativa na qual se foram encadeando os 

documentos. 

A referência formal e intelectual de livro, embora tendo criado limites entre os assuntos, 

também possibilitou, sendo partes de uma mesma obra, validar a proximidade entre 

eles ou o afastamento por vezes patente no percurso de descoberta, crítica e, sobretudo, 

auto-crítica. 

Já perto do final do trabalho, revisitados funcional e qualitativamente, ajudaram a 

formular a estrutura principal e complementar dos vários corpos temáticos da obra, 

atentando na matriz comunicante e decorrente, tentando criar uma estrutura 

agregadora e não fraccionada das matérias, ou melhor, da matéria enfocada. 

 

 

2.3. A leitura e o estudo 

A leitura documental deve ultrapassar as fronteiras que normalmente nos oferecem os 

pdf’s não editáveis. Nesses formatos (portable document file), quando não se distinguem 

de imagens (sendo que estas também podem ser manipuláveis), aquilo que se percebe 

é apenas uma ilustração plana, sem volume, sem profundidade, impossível de servir 

para estudo pois as suas partes não são decomponíveis. Por outro lado, quando se lê 

um pdf editável ou uma imagem vectorizada, embora se esteja perante uma construção 

visual unitária, as suas partes informam-nos bastante mais do que a aparência. 

Encarando a leitura como estudo, ela é sempre a representação que se quer que exista 

dos factos que processamos intelectualmente, informada previamente com as 

condicionantes próprias de cada um. É pois um acto individual, uma percepção da 

representação de algo que identificamos como legível, no sentido de entendível 

segundo uma lógica sobre a qual já existe um domínio prévio, ou seja, não é novidade 

absoluta, sendo uma réplica pessoal, única. 

Essa leitura acaba por ser sempre imperfeita, um relato, singular e distinto. Por vezes 

original, por vezes traduzida em estudo essencial para a construção individual e 

colectiva de um espaço, uma invenção indexada à interpretação. 

 

Voltando à comparação inicial com o sistema digital e também ao processo analógico 

de estudo, mais concretamente do processo de elaboração de um projecto (e não só de 

arquitectura) verifica-se a importância da leitura dinâmica e dos actos de sobreposição, 

de criação de níveis de leitura no sentido de apoiar o estudo.  

Tal como nos formatos digitais referidos, o momento crítico está quando o documento 

se encontra manipulado e já não existe a possibilidade de recuperação do original, 

reforçando a necessidade de preservação das duas formas – da original e da cópia 

trabalhada. Para que se possa sempre recomeçar e para que outros não se vejam 

coarctados de outras interpretações. Essa é uma das grandes dificuldades dos trabalhos 

que utilizam fontes primárias: estudá-las mas permitir a sua reinterpretação e ainda 
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mais daqueles que, em paralelo, tentam reorganizar a documentação segundo critérios 

concretos.  

Mesmo no âmbito pessoal, para que não haja a impossibilidade de se poder voltar 

atrás. 

 

2.3.1. Os processos desconstruídos e dissecados 

O trabalho actua sobre jogos de cópias e de originais que se manipulam, 

desconstruindo e dissecando os seus conteúdos, afirmando e negando as mais variadas 

incertezas. Trata-se de um enorme exercício de leitura crítica para o qual se requer 

atenção, concentração e focalização constantes. Tal como na leitura corrente de obras 

ficcionais, se o observador/leitor perde o fio condutor incorre na incapacidade de 

apreensão do enredo, acabando por ler apenas, sem disso retirar grande substância. 

Daí a necessidade da atenção, do cultivo do gosto pelo detalhe, que pode determinar o 

desfecho de todo o processo. 

 

A desconstrução e a dissecação da documentação funcionam nos dois sentidos, 

tornando-se imperioso somar-lhes o elemento agregador do estudo: a constante 

presença do objectivo, da hipótese em prova e da sua demonstração. 

Num processo que garanta estas qualidades, há que ponderar outro factor, o tempo de 

realização – o qual não tem de ser forçosamente inibidor. 

 

2.3.2. O pensamento é aturadamente exposto, discutido e revelado nas contradições e 

nos desígnios que se propõe consolidar 

A prova e a demonstração dos factos – no presente texto assente na apropriação, 

reflexão e interpretação dos documentos e das citações documentais – podem revelar a 

existência de contradições na formulação do pensamento, o qual, porque discutido e 

aturadamente exposto, pode alterar os desígnios que se pretendem consolidar, 

contribuindo para que a investigação avance. 

Como se dirá mais adiante, a inflexão no dirigir do olhar e a consequente agitação do 

espírito, ainda que, à partida, perturbem ou distraiam o investigador, demonstrarão a 

sua importância no acto de compreensão das realidades em apreço. 

No decurso do estudo tenho tido o privilégio de importunar muita gente com as 

minhas explicações e teorizações sobre os documentos, com aquela novidade absoluta 

e que vai determinar a equação de um ou outro problema, com o carácter único de uma 

carta, um mapa, uma planta, um perfil ou com a simples leitura de um texto. Assumo 

que é um questionamento deliberado e propositado. Até porque, na maior parte das 

situações, estas notas que acrescento nas conversas não surgem por acaso, mas sim 

como resposta a pedidos específicos de esclarecimento sobre a documentação que 

consulto. 

Não deixa de ser uma forma de expiação. Mas que tem sempre o seu prémio. 
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2.3.3. As matérias e as dinâmicas em apreço 

A relação de forças entre as matérias e a ponderação das variadas dinâmicas em apreço 

pode condicionar o processo de trabalho, imprimindo-lhe ordens de valor e hierarquias 

distintas, regulando ou conferindo-lhe ordem, diferenciando-o ao longo do tempo de 

maturação. Contudo, ao contrário do processo científico analítico-dedutivo, trata-se 

aqui de uma interacção entre dinâmicas interpretativas. A avaliação dos actos e dos 

factos ultrapassa a dedução das respostas, aspira ao conhecimento do real na sua 

totalidade integral, indo além do aspecto exterior das coisas. 

 

2.3.4. O núcleo central e estruturante 

A definição (mas também a redefinição sistemática) do núcleo central e estruturante da 

investigação ajuda, em termos metodológicos, a perceber sobre o que se quer realmente 

dissertar. A conclusão a obter, decerto de matriz fágica, resulta de processos aturados 

de conflito e eliminação mútua entre as partes em confronto – permanece o que 

sobrevém, num processo absolutamente biológico de sobrevivência.  

 

2.3.5. A observação e a compreensão da realidade actual 

A observação do real devolve o investigador à essência do seu trabalho, recentrando os 

seus objectivos, impedindo a dispersão, frequentemente causada pela variedade e 

multiplicidade dos documentos em análise. Essa dimensão crítica da condição 

contemporânea conduz à contemporização do passado no intuito de procurar 

respostas, à luz do questionamento do presente. O estudo ganha oportunidade quando 

é realizado para compreender a actualidade, para testar as suas razões de ser, 

atingindo o patamar da proactividade quando ultrapassa as fronteiras do acto passivo 

e contemplativo do tempo que já foi. A necessidade de compreensão da realidade e, 

dentro desta, da actualidade, conduz o investigador ao passado, de uma forma 

assumidamente materialista e dialéctica. A disciplina da História é pois usada como 

ferramenta e não como objecto ou objectivo, como meio de interagir com os actos e 

factos que fundaram o presente. Compreendendo que noutro tipo de estudos tal não 

acontece, aqui, é assim que é utilizada. 

 

 

2.4. A inflexão no dirigir do olhar 

Desviar o olhar. Afastá-lo, por momentos, do trabalho. Voltar e rever a escrita. Olhar a 

partir “do outro lado”. Confrontar diversas e diferentes perspectivas e formas de 

abordagem. Olhar o reflexo e reflectir o olhar. 

Esta variação de posicionamento pode ajudar na referida necessidade de não cristalizar 

a percepção do real, nem cristalizar na percepção do real. 

O confronto entre diferentes posicionamentos teóricos sobre as matérias em estudo e a 

modificação estratégica dos pontos de vista pessoais constitui momentos-chave na 
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realização do processo de investigação, impedindo o seu adormecimento precoce e a 

auto-consideração do estudo. 

Por vezes, o investigador, ao desconfiar dos resultados obtidos, conquista novas 

dimensões exploratórias. Apenas com a inflexão do olhar, ainda que tal resulte 

somente na comprovação das teses defendidas. 

 

2.4.1. A agitação do espírito 

Mesmo que não seja deliberadamente pretendido, o processo de investigação constitui 

uma agitação do espírito do criador e da comunidade a que se destina. Problematizar, 

questionar, pôr em causa. Não deveria ser essa a principal missão do investigador? 

Desprezar os raciocínios fáceis e todo e qualquer automatismo de resposta? – Como 

num laboratório de partículas atómicas, onde o turbilhão das reacções e dos choques 

entre as diversas e pequenas partes recebe, processa e replica impulsos, gerando novas 

questões, num processo contínuo de problematização. 

 

Trata-se de estar e não de ser. Essa intranquilidade permanente que caracteriza o curso 

do presente estudo possibilitou a abertura de novas linhas exploratórias 

enriquecedoras, pelo menos, do processo. 

 

2.4.2. A compreensão das realidades 

A atenção conferida aos actos do quotidiano surge maioritariamente em tempos de 

aprofundamento democrático, nos quais a observância dos processos e das ferramentas 

que modelam o modo de vida contemporâneo ganham interesse e necessidade de 

investigação no sentido exacto do termo conhecimento. Contudo, o caso portuense é 

um pouco diferente, tendo, pelo menos desde a década de 1850, proliferado, não só na 

imprensa escrita e na ficção, mas também em estudos técnicos e teses académicas, 

reflexão, mais ou menos inflamada, mais ou menos científica sobre os processos e os 

modos de vida corrente, especialmente aqueles que se relacionavam com o bem-estar 

individual e colectivo. 

Nesse sentido, a compreensão da realidade, ou das várias realidades, consoante a 

perspectiva tomada em relação ao país ou ao seu fraccionamento em vários países da 

mesma nacionalidade. 

De todos esses processos, os que se relacionam com as necessidades e os respectivos 

serviços básicos sempre alimentaram a escrita e potenciaram bases de apoio forte à 

transformação social e espacial a que se assistiu no período em estudo. 

Mas não só aí. Na actualidade, grande parte da discussão em torno do progresso é feita 

tendo por base fortes preocupações humanas e ambientais. Mesmo considerando o 

facto de constituírem, também, e só por si, matéria apetecível para os mercados e o 

negócio da especulação – como já se verifica desde há alguns anos com os factores 

ambientais –, alguns deles cotados em bolsa ou materializados em forma de dívida 

soberana dos países. 
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2.4.3. Poderá um resultado ser considerado sem a mediação de que ele é resultado? 

É-me muito difícil admitir as verdades de matriz absoluta, uma vez que elas são 

sempre circunstanciais e conjunturais. Nesse sentido, todo o esforço intelectual deste 

estudo, visa o questionamento permanente dos resultados. 

A importância da mediação e dos instrumentos de facilitação pode transparecer uma 

vez atingido o termo do trabalho. No entanto, pensando que ele é composto de vários 

pontos de situação, verifica-se que estão presentes em múltiplos momentos da 

investigação. 

 

2.4.4. Num círculo em permanente rotação, um ponto é simultaneamente o ponto de 

partida e o ponto de regresso 

Através da análise e investigação racional de uma ideia, constroem-se sínteses, as 

quais, sendo escrutinadas, constituem um processo infinito e constante de procura e 

questionamento. 

Por outro lado, na análise da realidade, tendo como ponto de partida o campo do 

concreto no caminho do estudo, após a ultrapassagem da materialidade do real ou das 

suas representações o investigador é conduzido até às fronteiras da abstracção.  

 

2.4.5. Empreendimento da transformação 

Na óptica de uma constante mutação da Humanidade torna-se clara a relatividade dos 

conceitos e das formas de ver e de estar. No âmbito da compreensão e transmutação do 

tempo contemporâneo compreende-se, apoiado nos postulados mais radicais da 

dialéctica, que a visão das coisas é sempre única, particular, própria de uma era, de um 

indivíduo ou colectivo. Única no tempo e no modo, produto exclusivo da perspectiva 

independente e fundamentada pela relatividade. 

 

 

2.5. O projecto como obra aberta 

Uma das características deste estudo é ser uma obra aberta, por definição sempre 

inacabada, sujeita aos processos de transformação, consolidação ou fragmentação da 

sociedade actual e permeável à constante aquisição de novos conhecimentos sobre as 

matérias. Pelo tanto, o seu fecho é encarado como circunstancial e de matriz 

temporária. 

 

Como se reflecte esta condição no processo de trabalho? Pela constante evidenciação da 

dúvida, da incerteza e da subjectividade, pela recusa das verdades absolutas. 

De facto, a única certeza é que, com a documentação disponível, é possível avançar 

com um texto conclusivo na permissão dos seus passos intermédios de reflexão, mas, 

decerto, prospectivo na equação final, na conclusão da demonstração da verificação 

real das ideias avançadas – é tudo relativo, mesmo aquilo que se apresenta como 
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conclusão da reflexão: verdades conjunturais, estritamente dependentes do 

cruzamento e da interpretação da documentação seleccionada, consultada e avaliada. 

Este posicionamento intelectual, defendendo o não encerramento das especulações em 

rígidas reflexões, denota a vontade do investigador em continuar o seu estudo, aberto à 

incorporação de nova informação que confirme ou contrarie a interpretação e que 

permita ulteriores correcções ou especificações – é um projecto aberto para uma obra 

aberta. De certo modo, reinterpreta e adapta o próprio processo de realização inerente 

ao objecto do seu estudo, em permanente construção, contemporizando diferentes e 

diversas lógicas e estratégias, consumado, no contexto do seu corpo central, numa 

imagem do espaço da cidade em contínua transformação. 

 

2.5.1. A demanda e a obra – o processo de estudo como tarefa inacabada 

O hábito de participação nos processos de decisão da sociedade é algo, no caso 

português, ainda por desenvolver. Foram muito poucos os que, sem a responsabilidade 

e o encargo da gestão da coisa pública, tiveram a ousadia de propor sem que fossem 

objecto de uma demanda específica: de auto-propor. A sociedade portuguesa, apesar 

do crescimento quantitativo dos exercícios de pesquisa e investigação, continua ainda 

carente de dinâmicas de investigação que, de um modo transversal às diversas áreas, 

tenham a capacidade de pensar sobre o país e as suas políticas propositivamente. 

Mesmo quando tal acontece, é feito em circuito fechado, com reduzido alcance na 

sociedade. Se se pensar nos inúmeros trabalhos de pesquisa e investigação realizados 

em contexto universitário, não só nos seus centros de investigação, mas também 

através da produção académica corrente dos estudantes dos cursos de graduação e de 

pós-graduação, verifica-se um vasto desperdício de ideias as quais acabam por não 

obter visibilidade real no universo do país, não havendo muito o hábito (quer das 

instituições académicas, quer das entidades responsáveis pela formulação e pela 

aplicação das políticas públicas) de aproveitar e potenciar estes estudos, muitos deles 

absolutamente inovadores nas suas áreas. Assim, não se trata apenas da hipotética 

limitada produção de estudos mas também da fraca difusão dos que vão sendo feitos e 

que contêm um património de inovação enorme. 

O infeliz costume de não se dar sequência aos trabalhos de investigação uma vez 

formalmente concluídos, a deficiente cabimentação de verbas para a sua continuidade 

e o quase inexistente hábito de considerar o erro como parte do processo de 

investigação, conduzem todo um manancial de estudos para o limbo do desconhecido. 

 

2.5.2. O saber fundamentado 

A procura da fundamentação do saber implica um trabalho constante de pesquisa e 

reflexão, demasiadas vezes invisível aquando da sua formalização, sendo, 

invariavelmente, uma obrigação, um pré-requisito à condição de investigador.  

No final do processo de investigação é quase inevitável chegar à conclusão de que se 

deve falar do que se sabe e não mais do que isso – “falar com propriedade”. 
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No contexto de uma investigação como a que esta tenta ser, que valoriza (ou tenta 

valorizar) a produção do saber primordialmente a partir de fontes primárias de 

informação, essa tarefa parece mais do que evidente – nem sempre conseguida, mas, 

todavia, requerida e possibilitada. 

 

2.5.3. Compreender e transformar – eventuais mordentes sobre o futuro 

Transformar para compreender e compreender para transformar são duas ideias que 

estão na base deste estudo. Por um lado, como qualquer matéria-prima (e a 

documentação não foge à regra), torna-se necessário processá-la, manipulá-la para a 

adaptar às necessidades do uso e da forma, mas também dissecá-la para a 

compreender, sem, contudo, perder a noção da sua condição prévia de coesão e 

personalidade. 

Ao ser transformada, a matéria passa a servir múltiplos desígnios cuja materialização 

inicial, aparentemente, não evidenciava. A compreensão e a interpretação são então 

manipulações subjectivas que possibilitam a invenção ou a reinvenção da matéria, 

desvinculando-a do seu estado original, colocando-a ao serviço de uma ideia ou de 

uma demonstração de uma ideia.  

Esse acto comprometido de transformação remete para novos processos de 

compreensão de novas realidades até então escondidas ou disfarçadas. A exploração 

dos documentos contém estas duas acções e permite avançar com eventuais mordentes 

sobre o futuro. 

 

2.5.4. O desafio dos anseios à inteligência: entre o saber da experiência e a 

experiência do saber 

A escrita da presente narrativa encerra em si própria um permanente confronto entre a 

emoção e a razão, o qual, com o passar dos anos tem demonstrado a crescente 

preponderância da segunda. 

Talvez a melhor altura para se realizar uma tese de doutoramento seja numa fase 

avançada da vida humana, numa altura em que seja possível analisar e avaliar os 

dados com o saber da experiência. Ou talvez não, dado que, no jogo entre esse saber e a 

experiência do saber, haja vantagem em proceder, ao longo da existência, a um 

conjunto de pontos de situação sobre as matérias aprendidas e apreendidas, 

demonstradas em tese, permitindo substanciar os processos de transformação. Esta 

relação permanente entre a “verdade” e o seu contrário (entre verdades contingentes) 

possibilita a relativização dos factos e dos actos e contribui para o progresso do 

conhecimento, na medida em que, talvez não seja necessário esperar pela consumação 

do saber da experiência para obter a experiência do saber. De facto, são duas realidades 

comunicantes e interdependentes, as quais, considerando o processo de investigação 

como algo contínuo, apenas apoiam o sublinhado da vantagem da reflexão ou dos 

vários actos de reflexão, ao longo da vida. 
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2.6. A abertura do passado na escritura do presente  

Pois o futuro não existe como realidade: apenas a sua presunção. 

A revisitação do passado à luz dos factos e das necessidades objectivas do presente 

induz o investigador a um posicionamento concordante com os fundamentos 

modernos da dialéctica, numa tentativa de compreender o nosso tempo e de lhe dar 

resposta às suas questões. Ultrapassando as três leis da dialéctica marxista (que 

assimila e completa as formulações de filósofos anteriores e se funda na prevalência da 

qualidade sobre a quantidade, no diálogo entre os contrários e na negação da negação) 

adquire-se a consciência de que, muito dos métodos qualitativos de investigação com 

ela lidam em constante permanência.  

 

No fundamental, os métodos de trabalho associados à prática corrente do ensino da 

área disciplinar de Arquitectura tal como é entendido na “Escola do Porto”, assentam 

num articulado racionalizante dos seus postulados essenciais. Nesta área, entendendo 

os seus pilares como três (Teoria, Projecto e História), a consideração da abertura do 

passado como elemento estruturante da prática e da escritura (escrita e contrato social 

estabelecido entre os dois principais agentes da educação), permitiu a continuidade no 

tempo de um conjunto de identidades que resultam, não da cristalização dogmática 

dos saberes, mas da sua constante e permanente transformação, numa lógica 

intranquila de diálogo entre contrários e de desconstrução das aparentes certezas sobre 

o futuro. 

 

Como já afirmado neste estudo, a minha formação e conduta profissional (como 

docente, arquitecto e investigador) é devedora dessa equação da teoria fundada numa 

prática diária que me permite aprofundar as riquezas deste método. 

 

2.6.1. A permissão de colocar os problemas no fundamental 

Com a progressão do estudo e o deslumbramento natural que ocorre da percepção de 

contínuas descobertas e novidades, torna-se perigoso continuar, sem riscos reais para a 

conclusão da investigação. O processo de selecção (não tão frequente quanto 

necessário) frequentemente tarda em se tornar evidente, abrindo campos para a 

dispersão intelectual, valorizando indiscriminadamente todos os documentos que vão 

surgindo, sempre especiais pelos melhores motivos, mas quase sempre dispensáveis 

quando escrutinados – tal como um estudante do ano inicial de um curso de (e.g. 

Arquitectura) ou como um recém-formado (e.g. arquitecto), ansiosos de mostrar os 

seus últimos conhecimentos adquiridos e de tornar visível o seu valor pela quantidade 

e multiplicidade de conhecimentos adquiridos e não pela capacidade de selecção e de 

redução ao mínimo essencial para explicar a ideia e materializar o projecto. 

Contudo, a determinada altura do estudo, o investigador apreende a capacidade que a 

pesquisa e a investigação documental lhe conferem de colocar os problemas no que, 
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embora sujeito às reticências permanentes da interpretação subjectiva, lhe parece ser o 

fundamental. 

 

A felicidade deste processo assenta apenas no facto de nunca ser um ponto sem 

retorno. Pelo menos enquanto exercício académico. 

 

2.6.2. O relato dos conhecidos e dos anónimos 

Conhecidos e anónimos – se bem que em clara desproporção que beneficia os 

primeiros – são os protagonistas directos da história. Os segundos, normalmente 

presentes nas entrelinhas da documentação (muitas vezes à margem da mesma), 

embora não sendo os ideólogos das políticas, são, por um lado, os responsáveis pela 

materialização dessas ideias, mas também os destinatários das mesmas, essa mole de 

gente indiferenciada e desconhecida para a qual se designam sempre os actos de 

governança. 

 

No jogo e no balanço entre as visibilidades e as invisibilidades, o pendor tende a cair 

sobre os actos e os factos visíveis, esquecendo, quase sempre, toda uma rede de 

invisibilidades latente, que se sabe existir mas sobre a qual escasseiam os documentos. 

Neste campo, é uma mais-valia quando, pelo rumo da investigação, se consegue 

completar os raciocínios com os relatos na primeira pessoa desses operários da obra da 

cidade que só são anónimos por se ter perdido o hábito de marcar as obras com o seu 

nome ou porque são relegados para secundaríssimo plano nos documentos escritos e 

gráficos que instruem os processos, por deles, de facto, independentemente do regime 

político, definitivamente não rezar a História. 

 

No âmbito da pesquisa e da investigação documental, quando se consegue aceder aos 

fundos documentais na globalidade, quando as restrições próprias de quem facilita a 

consulta não são desmobilizadoras, é frequente encontrar documentação de fases 

intermédias da obra pública. Nesses documentos, por vezes, surge uma autoria, 

normalmente relacionada com o executor do documento. Contudo, no que respeita à 

execução, de facto, da obra, esse nível de informação só se torna possível de recuperar 

quando, por alguma razão de avaliação de recursos humanos interna a essa entidade, 

consta na ficha individual, para além da progressão na carreira e a transição entre 

carreiras profissionais, alguma referência (geralmente de âmbito lateral) à participação 

em determinadas empreitadas. 

No que respeita às firmas de construção ou aos fornecedores de material de obra, a 

situação é semelhante, constando no processo documental de concurso ou facturação 

da obra, apenas o nome da empresa sem outra menção para além da comercial. 

 

Pelas razões expostas, torna-se essencial o recurso aos arquivos e aos relatos 

individuais que, pela técnica da entrevista ou do documentário visual, contribuem para 
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a inscrição na memória daqueles que foram permanecendo anónimos. A memória oral 

e os actos que contribuem para a sua fixação, registo e divulgação é essencial para 

entender quer a perspectiva, quer a participação do indivíduo ou do grupo. Algumas 

entidades públicas (das quais se ressalta a importância do arquivo da rádio e da 

televisão pública) mas também cooperativas ou privadas (e.g. Universidade Popular 

do Porto e o projecto “Memórias do Trabalho”), apesar das dificuldades e dos parcos 

recursos financeiros disponíveis, continuam a ter um papel fundamental na 

transmissão dessa outra memória que não transparece da leitura dos documentos 

impressos. Tal como nos arquivos ditos “convencionais”, também aqui há muito 

trabalho a fazer, especialmente no campo do tratamento documental. Também aqui, a 

função do investigador, quando possível de ser recuperada em benefício dos 

testemunhos documentais, se revela de máxima valia para a qualificação da 

informação. 

 

2.6.3. A fonte inesgotável de incitamento ao ulterior conhecimento 

Independentemente do seu maior ou menor grau de originalidade, a maioria dos 

estudos funda-se numa revisão da literatura, numa avaliação do estado da arte.  

Esse processo de consideração das pré-existências impede que ocorra o desprezo pela 

acumulação do saber, beneficiando o progresso e o fomento. 

Trata-se de uma fonte inesgotável de incitamento ao ulterior conhecimento, à 

continuidade do trabalho de pesquisa e investigação, à formulação e aperfeiçoamento 

dos saberes. 

 

Contudo, na sociedade contemporânea, no caso particular português, aparenta não 

haver especial consideração sobre a necessidade de indexação dos valores da cultura e 

do conhecimento na equação da estratégia ou na definição de um projecto de Estado. 

Apesar das diversas e diferentes propagandas governamentais, a análise fria dos 

números (quantitativa) e das políticas (qualitativa) desmente todos os princípios e 

programas que pretenderam ao longo dos últimos cento e cinquenta anos, retirar o país 

do absurdo. 

Tal como em outras matérias (económicas, financeiras, educacionais, ambientais, entre 

outras) a acção individual ou colectiva de pequenos grupos da sociedade foi o que, 

apesar das circunstâncias e das conjunturas, conseguiu desbloquear a sociedade dos 

seus atavios burocráticos e administrativos. 

 

Os apoios conferidos pelo Estado à investigação e ao desenvolvimento sempre 

primaram por ser residuais quando confrontados com os vários orçamentos de despesa 

pública, sendo, por isso, uma questão de permanência, transversal às diferentes formas 

de organização e composição do poder político e aos diversos protagonistas 

encarregados de decidir, em sede de governo, sobre os dinheiros associados ao 
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progresso do conhecimento, caucionando, com isso, o sempre propalado, mas não 

atingido, desenvolvimento. 

 

 

 

3. Da Memória ao Esquecimento 
Processos da Memória e contextos da História na invenção da imagem da 
cidade 

 

3.1. Da invenção da memória 

Os processos de construção da memória revelam, em parte substancial, os processos de 

luta da Humanidade contra o esquecimento que são promovidos ou depreciados pelo 

poder no âmbito das suas diversas personificações e afirmações de preponderância nas 

sociedades. 

Nesse sentido, julga-se de extrema importância o vincar da memória colectiva, 

entendida como memória social, como algo que ultrapassa o sujeito e os seus actos 

recordatórios e se enquadra numa área mais abrangente, de matriz colectiva e 

transnacional, estruturante do saber universal e da transmissão do conhecimento entre 

povos e gerações, como algo que, embora não incorporando o presente, pode ser 

necessário para o seu entendimento global. 

Sabedor da incapacidade que, independentemente da sua categoria individual ou 

colectiva, a memória tem de incluir nos factos e actos do presente todas as acções e 

justificações do passado, julgo serem de valorizar os diversos processos de resgate 

dessa memória que, pouco aparente, se perde por entre os passos voluntários e 

involuntários rumo ao esquecimento.  

 

Pelo absurdo, em analogia com os processos de prisão ou de censura política, a 

equação da memória na contemporaneidade, considerando o método e a disciplina que 

lhes são inerentes, deveria atentar nas diversas componentes de construção dos 

processos da memória humana quando sujeita à contrariedade.  

Nesse sentido, o carácter organizado, metódico e sistemático do registo e da apreciação 

crítica sobre o que acontece pode permitir fazer perdurar no tempo os registos do que 

acontece, independentemente de toda agressão praticada, a qual pode conduzir ao 

esquecimento, como forma de defesa.  

 

No caso específico da prisão política, as circunstâncias a que o preso é submetido 

levam-no (ou podem levar) à confusão e/ou à perda da lucidez e da objectividade, 

fazendo, frequentemente, com que determinadas realidades inventadas se tornem em 

verdades de facto, alterando a explicação do presente. A manipulação inerente a estes 

processos, em parte substancial semelhante aos processos de transformação dos 

documentos e dos relatos individuais próprios dos actos de censura pode conduzir a 
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sociedade à amnistia e à conversão do erro em verdade absoluta, criando uma 

sociedade amnésica, sem identidade e ignorante. 

 

 

3.2. Das tipologias da memória 

A memória individual e colectiva, pública e publicada 

A memória depende do sujeito, seja ele individual ou colectivo, da relação 

pensamento/acto e do pensamento que recai sobre esse conjunto: dos processos de 

pensamento que lhes suportam a análise e dão fundamento à síntese. 

 

A distância temporal e o distanciamento intelectual necessários à abordagem 

esclarecida dos factos e à sua contemporização na compreensão do presente permite, 

para além da focagem perspéctica e do atenuar da emoção, através dos diversos filtros 

próprios dos vários tipos de memória e do seu carácter complementar, perceber o que 

permanece por entre os processos naturais ou induzidos de eliminação de informação 

próprios das sociedades, mais concretamente da responsabilidade de quem as dirige. 

 

A selectividade dos actos de memória – seja ela recente ou passada, individual ou 

colectiva – ultrapassa a dependência umbilical com o sujeito responsável pelos actos 

inerentes à sua produção. Indexada aos processos de afirmação das sociedades, rege-se 

por escalas que elas próprias definem e cujos resultados nelas revertem e sustentam as 

elites dirigentes. 

O presente estudo tem por pressuposto a importância da memória publicada a qual se 

afirma num nível superior ao da memória pública, ampliando-a na dimensão e no 

alcance. 

 

 

3.3. Dos caminhos da memória 

O rasto e o lastro da memória 

Ao longo de um percurso a pé, a relação entre o peso do caminhante e o tipo de solo 

pisado dá origem a diferentes marcas impressivas, a rastos diferentes os quais, sujeitos 

a diversas condições de alteração geológica e meteorológica permitem que as 

resultantes pegadas durem tempos diferentes consoante esses tipos de desgaste 

efectuados.  

No caso da memória, a analogia pode ser directa, verificando-se distintos rastos de 

lastro próprio. O seu processo de construção, constrangido às vicissitudes, acaba por se 

materializar, em cada presente, naquilo que sobrevive à conjuntura e à circunstância. 

Os rastos da memória – visíveis objectivamente na materialização do presente – são a 

base do questionamento da condição contemporânea, aquilo que se procura entender e 

conduz o investigador à revisitação do seu lastro, equacionando as incertezas por entre 
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as marcas da sua impressão, vincada ou esbatida, aparente ou escondida na 

estratigrafia da informação disponível. 

 

 

3.4. Da persistência da memória 

A memória e a sabedoria 

A discussão das fronteiras entre a memória e a sabedoria a par da avaliação das suas 

várias relações de preponderância ao longo da história pode ajudar a compreender o 

processo contemporâneo. 

A contemporização da realidade do acto humano e a sua salvaguarda no tempo 

constitui um processo determinante na construção da sabedoria, ultrapassando a 

barreira das nações, assumindo a condição da sua internacionalização, realizando a 

vitória sobre o tempo e a distância. 

 

A persistência da memória, implicando a consideração da convergência dos conceitos 

de memória e sabedoria, apesar da forte dominância da componente do sujeito e da 

sua acção, possibilita, mesmo admitindo o seu hipotético carácter de compilação de 

fragmentos, consubstanciar o presente, como síntese e anamnese. 

 

 

3.5. Da curta distância entre a memória e o esquecimento 

A memória entre a amnésia e a amnistia 

A amnésia e a amnistia são dois processos da memória de naturezas diferentes. 

Enquanto a amnésia pode resultar de um acto involuntário, já o mesmo não se pode 

dizer relativamente à amnistia a qual resulta de uma relação entre uma determinada 

consciência e o acto que dela resulta. 

Analisando a sociedade portuguesa contemporânea, verifica-se a sua enorme 

propensão para a proliferação de situações de amnésia individual e colectiva, 

sobretudo reflectidas na memória inscrita na esfera pública. 

Os processos da memória (que contemplam, como referido neste texto, forçosamente 

actos de esquecimento) são, no caso português, muito sujeitos à acção amnésica, 

revelando a propensão para a desconsideração genérica da importância da construção 

dos vários tipos de memória – individual, colectiva, pública e, sobretudo, publicada. 

Daí resulta a frase várias vezes repetida neste estudo de que é curta a distância entre a 

memória e o esquecimento. 

Os processos de amnistia, geralmente associados à Política e ao Direito, quando 

aplicados às questões da memória, podem produzir efeitos antagónicos entre si. Ao se 

amnistiar determinados factos e actos pertencentes à esfera da memória colectiva, não 

cuidando de preservar os elementos processuais inerentes ao conhecimento das 

matérias pode-se estar a impedir a consideração na equação da transformação de 

determinadas falhas estruturais e estruturantes da sociedade, eventualmente 
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relevantes para os seus mecanismos de afinação e aperfeiçoamento. O facto de se 

conceder perdão, de se amnistiar não deverá pressupor apagar ou branquear, mas sim 

compreender, relevar e incorporar, na síntese do presente, o reconhecimento do erro e 

as suas consequências, aprendendo através da sequência de actos individuais e 

colectivos e da sua consequência. 

 

No campo do estudo do espaço da cidade, o que no decurso do texto se nomeia de 

invisibilidades é extremamente sujeito à amnésia. Esta afirmação denota especial 

verdade quando considerados o erro, a sua superação e a continuidade temporal dos 

processos de transformação urbana no sentido dos sempre requeridos melhoramentos. 

Não se aprendendo com o erro, desperdiça-se todo um manancial de conhecimento 

importante para a correcção das políticas e das práticas, o que, no caso público, pode 

significar, apenas e só, o prolongamento dessa condição. Nesse sentido, esta 

proximidade entre a amnésia e a amnistia sublinha como permanência o constante 

retrocesso e a pouca aspiração ao desenvolvimento e ao progresso. 

 

Em Portugal há uma permanente incapacidade objectiva de equacionar consensos, 

realizar reformas estruturantes e de estabelecer pactos de regime que tenham a virtude 

de fazer criar continuidades estruturais de âmbito sustentável, com excepção dos 

períodos de governo de ditadura. Parece revelar-se numa impossibilidade a hipótese 

teórica de, apesar dos diferentes governos (locais e nacionais), formular linhas de 

desenvolvimento que garantam a continuidade dos projectos, havendo sempre uma 

enorme tentação para a negação dos actos passados e para a sua não incorporação na 

prática do presente (recusando, por sistema, todos os momentos de análise: impedindo 

a síntese). Então, instrumentos legais de função unificadora e de normalização de um 

determinado sistema de valores – como os textos constitucionais – resultam apenas 

ornamentais ao invés de se constituírem como referência. 

O sistema político português (mais concretamente a sua prática política assente no 

rotativismo partidário) foi tentando minorar estas deficiências. Contudo, a carência de 

quadros políticos carismáticos – a incorporação no sistema rotativista da imposição do 

líder ou mesmo do ditador – fez depender a prática política dos condicionamentos dos 

apoios financeiros, dos interesses dos grupos de pressão, findo o que se tornou sempre 

à aparência da fragilidade estrutural. 

 

 

3.6. Dos processos de fixação da memória estruturantes do estudo 

Do processo de obra como documento fundamental para a compreensão da invenção do espaço da 

cidade nas matérias em apreço 

A consideração do estudo dos processos de obra revelou-se, no âmbito do presente 

trabalho, como um dos elementos fundamentais para a compreensão dos processos 

urbanos associados à temática do seu corpo central.  
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Neste estudo, no sentido de demonstrar (também) a necessidade de contemporização 

transversal e transdisciplinar, tentou-se aprofundar o cruzamento dos processos de 

concepção projectual (forma e função) com os documentos administrativos e políticos 

que foram sendo julgados detentores de carácter elucidativo, bem como os vários 

relatórios escritos pelos agentes técnicos e políticos que os acompanharam. 

 

Os processos de obra – tendencialmente mais complexos com a evolução da técnica 

mas também das exigências inerentes às várias componentes da obra em geral e da 

obra pública em particular – contêm no seu alinhamento todo um conjunto de fases e 

de especialidades próprias que, após observação e estudo, cruzando os seus dados 

(normalmente complementares entre si) possibilitam (ou podem possibilitar, consoante 

o seu grau de organização e de completude) sínteses hipoteticamente mais afinadas.  

Contudo, a dispersão da localização da informação por várias entidades pode tornar 

mais complexo o processo de estudo, tornando-se necessário, para além de cruzar os 

seus dados, proceder à consulta de documentos em vários arquivos e incorporar 

informação proveniente de outras fontes (e.g. publicações periódicas e não periódicas 

da época). 

Assim sendo, o processo de obra urbana não se cinge ao material de arquivo na 

dependência do Estado Central e Local: é bastante mais vasto e, como afirmado, 

disperso e até, eventualmente, dispersivo, sendo, no entanto, necessário proceder aos 

devidos processos de co-relação intelectual. 

Esta tarefa, que, no caso, constitui matéria da própria investigação, talvez devesse ser 

equacionada, como mencionado no texto, pelos organismos responsáveis pela tutela 

arquivística (pelo menos no que respeita à acção do Estado nas suas várias expressões), 

no contexto do serviço público.  

Não se trata de concentrar, mas sim de localizar a documentação – exercício que, numa 

conjuntura mais adequada do próprio trabalho dos investigadores, podia contar com 

estes para o seu auxílio. 

 

3.6.1. Do Processo de Projecto como documento esclarecedor 

Nos processos de arquivo corrente, pelo facto de, maioritariamente, não pressuporem 

acompanhamento técnico específico de apoio ao entendimento, catalogação e descrição 

dos vários fundos, tornou-se comum relegar os elementos processuais dos projectos 

para planos secundários, ou, até, proceder à sua eliminação. 

A desconsideração intelectual deste manancial de pesquisa que pode esclarecer (e 

mesmo reorientar) os rumos da investigação pode resultar em verdadeiros actos de 

branqueamento factual, contribuindo definitivamente para o revisionismo maniqueísta 

e, por conseguinte, para visões absolutamente incompletas, inconclusivas e, de maior 

gravidade, para investigações, deliberada ou indeliberadamente, manipuladoras dos 

resultados. 
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Os processos contêm em si partes ou secções que correspondem, no contexto do 

estudo, do projecto e da obra, a perspectivas cada vez mais detalhadas, em 

aprofundamentos qualitativos que apoiam, quando dissecados, a construção das visões 

globais e de síntese. 

A consideração exclusiva do produto final e, quando muito, da versão final dos 

projectos exclui, portanto, toda a riqueza de conteúdos importantes para a aquisição de 

conhecimento mais aprofundado sobre as matérias. 

Na consciência do seu valor, a metodologia adoptada considera e exponencia a leitura 

processual como factor determinante na construção da visão crítica sem o qual não 

teria sublinhado nada mais do que a aparência. 

 

3.6.1.1. O Projecto é uma arma 

Independentemente do tempo histórico, a afirmação pública dos regimes políticos 

recorreu, sempre que possível, à realização de obra que contribuísse para o seu 

engrandecimento público e afirmação de poder. 

Nesse sentido, a comunicação do projecto, principalmente naqueles que assentaram na 

obra pública o motor do seu investimento financeiro, revelou-se de uma grande 

determinância, frequentemente subvertendo a comunicação, confundindo-a com 

propaganda, tornando o projecto numa arma ao serviço da afirmação ideológica. 

 

Considerando o projecto e a obra pública como a face visível e como a marca 

impressiva dos decisores, verifica-se a profícua actividade legislativa que decorreu 

desde os primeiros tempos do Estado Liberal até ao final da Iª República, mas, 

sobretudo no campo regulamentar, na década pós 1926, no período chamado de 

Ditadura (Militar e Nacional), antecâmara do Estado Novo.   

 

O uso dos técnicos e da Técnica na justa medida das necessidades do poder político 

(uma permanência em Portugal) não permitiu a incorporação dos avanços e progressos 

da Tecnologia e da Ciência, de uma forma reflexiva e crítica, na obra feita, nem foi 

capaz (dado o fraco nível de literacia técnica nacional) de conseguir criar um 

envolvimento eficaz das populações, mas também dos técnicos na discussão dos 

processos de equação e realização. 

Esta fragilidade estrutural da sociedade portuguesa conduziu a uma elitização da 

discussão, a um afunilamento do universo crítico e, ao contrário do que aconteceu 

noutros países, a um desinteresse generalizado das populações pelo próprio processo 

de discussão. 

Esta ignorância (estrutural e permanente), conjugada com a inexistência de órgãos de 

poder local democraticamente eleitos e independentes dos grupos de interesse locais e 

nacionais, contribuiu fortemente para a afirmação de um vasto e tentacular grupo de 

caciques que foram controlando o território, nomeados pelos governos e/ou submissos 

aos grupos de pressão financeira e política. 
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De facto, até muito tarde na sua história, este “país do absurdo”, contemporizou as 

iniciativas privadas, sem regra e sem plano sustentado, em políticas nacionais e 

permitiu o aparecimento de algumas situações urbanas das quais não se entende outra 

lógica senão a maximização do lucro individual em detrimento do bem colectivo, o 

que, conjugado com o regime de propriedade do solo, causou, no caso portuense mas 

também nacional, verdadeiras situações de inconsequência e paradoxo. 

 

3.6.1.2. Do projecto de Execução à Tela Final 

Considerando o projecto de execução como o conjunto de elementos processuais de 

projecto que acompanham a realização da obra, e a tela final como a fixação pós-obra 

do que realmente foi feito, no caso português, no período em estudo e nos que com ele 

se relacionam ou lhe são adjacentes, verifica-se, com excepção já do período pós 1933, 

uma forte escassez documental. 

Esta ausência de documentação acaba por traduzir fielmente o modo de fazer, o qual, 

inúmeras vezes, recorria às próprias qualificações técnicas dos operários responsáveis 

pela execução, cujo saber e aprendizagem passava entre gerações de artistas e não se 

julgava necessário fixar em folha de projecto. A este panorama acrescia ainda a relativa 

pouca fiscalização da obra e, mesmo admitindo que alguma dela tivesse já inerente ao 

seu processo actos de entrega formal e fosse sujeita a acções públicas de reclamação 

sobre os moldes e o resultados da sua materialização, a real consecução destas 

formalidades administrativas resultava em processos de longa duração, raramente 

assentes na evidenciação do projecto. 

 

Com a sistematização e organização (na esfera da obra pública) das várias fases da obra 

e do projecto (década de 1930), o controlo e a fiscalização passou a responsabilizar os 

executantes da obra final, obrigando à fixação desenhada e escrita (peças escritas e 

desenhadas), tornando correntes as memórias descritivas e justificativas, ordenando os 

documentos de encomenda e compra de materiais, regulando e fiscalizando as 

estimativas orçamentais e os trabalhos a mais e vulgarizando os procedimentos de 

reclamação do Estado relativamente aos executantes, mesmo quando eram serviços da 

sua tutela directa, não versando apenas sobre as empresas. 

Este enriquecimento e consubstanciamento do processo de projecto e obra, 

acompanhado com a relativa legislação e regulação da obra pública e privada, 

tentariam passar definitivamente para a esfera do Estado a responsabilidade pelo 

controlo de processo e execução, assentando, ainda hoje, as principais leis que nos 

regulam, nesses documentos legais pensados e produzidos, entre as décadas de 1930 e 

1950.   

 

3.6.1.3. O registo do Produto Final e a salvaguarda do legado para a posteridade  

A normalização do processo de registo e de arquivo dos elementos de processo e 

projecto de obra só viria a encontrar alguma normalidade e eficácia dos procedimentos, 
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como afirmado, a partir de meados da década de 1930. Até então, o carácter arbitrário – 

e, sobretudo, irregular –do arquivo administrativo de projectos e, muitas vezes até, a 

inexistência de documentação intelectualmente unida e reunida pelos centros 

produtores ou decisores do processo urbano (a legislação a pouco obrigava), faz com 

que a interpretação desses processos seja muito mais difícil. 

No entanto, esta normalização processual também evidenciava uma vontade imensa 

de regular os vários processos da sociedade, com tudo o que de inerente se possa 

enquadrar no campo da censura documental. Nesse âmbito, torna-se necessário 

recorrer, mesmo pesquisando nessas ou essas instituições cujos arquivos revelam uma 

organização coerente, a outras fontes que possibilitem o contraditório. 

Esta análise – no fundo um pré-conceito – viria a revelar-se, ao longo do estudo, não 

necessariamente correcta, pois, para além dos originais e dos elementos finais dos 

processos, também algumas cópias e elementos intermédios foram sendo arquivados, 

muitos deles constituídos por jogos de cópias de trabalho onde se foram registando 

dados que ajudam a ponderar melhor os resultados finais. 

A isto acresce o facto de, dada a exigência na descrição e análise, por vezes a própria 

censura documental e os seus métodos e processos ficam registados. Claro está que o 

investigador que a eles tem hoje acesso deve considerar as diferentes categorias dos 

documentos e perceber que muitos deles, então classificados como “processo especial”, 

não circulavam livremente entre os vários serviços nem eram objecto de consulta e 

escrutínio público. 

Hoje, pelo menos os que conseguiram durar, revelam-se documentos-chave para 

desconstruir a imagem oficial associada às várias obras e, inclusivamente aos 

censurados processos de contestação ou denúncia, nocivos então à imagem do regime e 

dos serviços de dimensão e alcance público. 

 

3.6.2. Do registo visual do quotidiano e do contexto da cidade 

O crescimento intelectual dos estudantes de Arquitectura, no âmbito da apreensão e da 

representação do espaço, realiza-se, no contexto do ensino ministrado pela FAUP, no 

balanço entre a representação do real e a equação visual do imaginário, entre o 

contexto do concreto e o espaço da abstracção e do pensamento. Em paralelo, a 

progressão do estudante, que começa por desenhar abstracções, passa a situações 

objectuais e espaço interior e redirecciona a sua atenção para o espaço do quotidiano e 

do contexto da realidade do espaço exterior, alargando o foco da sua atenção para um 

universo cada vez de maior escala, diversificando os planos de observação e a 

representação do visível. 

 

A variação entre estes dois tipos de registo (real e abstracto), a consideração de dois 

níveis essenciais (objectual e cenográfico) e a percepção das cambiantes entre dois 

padrões espaciais (interior e exterior), exercita as suas capacidades de memorização e 
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representação dessa memória, possibilitando, maioritariamente quando desvinculados 

do contexto real, a formulação de pensamento original. 

António Muñoz Molina, no prefácio à novela curta de Juan Carlos Onetti “Os 

Adeuses” perspectiva este percurso no sentido da criatividade de uma forma tão clara 

que aqui se assume como estruturante deste momento do texto: 
“Surge assim uma história, algumas vezes, no cruzamento entre figura e um lugar, na 
combinação súbita de experiências ou imagens que nada têm a ver entre si, mas que ao 
misturarem-se na imaginação, depois de muitos anos de permanência na memória, de se 
irem transformando nela, tão ocultas como a matéria orgânica sob a terra, dão lugar a 
uma espécie de reacção química inesperada, algo de semelhante ao que em tempos 
ingénuos se chamava de inspiração. (…) No entanto, o que sabemos é sempre insuficiente 
e duvidoso, e há detalhes em que podemos não reparar (…)”(Muñoz Molina, 2013:7) 

 

Encarando a fotografia como uma espécie mecânica e automática de desenho do real, 

observa-se a sua importância no processo de compreensão e manipulação propositada 

da imagem do quotidiano e do contexto em que se insere. No acto de projecto, no 

campo das sobreposições entre realidade e abstracção, entre análise e síntese, pode 

contribuir para a aquisição de um olho fino preponderante no acto criador, 

complementar ou indutor do processo de invenção. Assim, esta abordagem é realizada 

tendo por objectivo reflectir sobre o registo fotográfico e o seu uso aplicado ao acto de 

projecto, mas também sobre o relato e discorrência das ideias e dos actos que foram 

inventando a imagem da cidade, no caso específico português, do Porto, no período em 

questão. 

 

3.6.3. Da Fotografia como Documento – o uso do documento fotográfico 

O uso da fotografia nas investigações de pendor artístico-científico, em particular 

naquelas que pretendem estudar as questões da imagem da contemporaneidade, pode 

revelar-se determinante para a compreensão dos processos, nomeadamente quando, no 

campo da perspectiva sócio-histórica, se ambiciona estudar a cidade e o território. 

Embora não sendo consensual entre a comunidade académica o valor e a importância 

do uso desta ferramenta, considera-se-lhe um valor acrescido fundamental, pela 

riqueza dos conteúdos informativos que lhe são indexados, o recurso aos vários tipos 

de imagem fotográfica para a escrita da narrativa subjacente às temáticas em questão. 

 

 

 

* 

Como em todas as categorias de fontes de informação, também as fotografias contêm 

uma forte carga de subjectividade inerente, desde logo por resultarem de um acto de 

manipulação do real, de um comprometimento com um desígnio, de uma vontade ou 

de um poder próprios da génese e do propósito da sua realização, constituindo 
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sempre, por mais “realistas” que sejam, uma visão enquadrada – de certa forma 

ficcionada – da realidade, simultaneamente nas suas aparências e invisibilidades. 

De facto, há sempre um acto de interpretação, de selecção e de organização como 

premissa para a sua produção, mas também como pressuposto ou propósito de 

utilização. 

A fotografia, para além de forma e estética, comporta uma preponderância funcional 

específica e um forte poder simbólico. No campo desta investigação, percorrido um 

conjunto vasto de arquivos e fundos públicos e privados e realizadas diversas 

reportagens fotográficas, categorizo fundamentalmente estas fontes documentais em 

duas ordens: de processo e de produto final.  

No que respeita à esfera processual, considerando os estudos que tenho vindo a 

desenvolver, o uso da fotografia de obra revelou-se determinante para o entendimento 

dos tempos e dos modos de fazer. Quer como instrumento de trabalho recorrente 

(principalmente e de uma forma mais sistemática, no caso português, a partir do final 

da década de 1920), no campo da obra pública, nas suas vertentes de registo e de 

estudo, quer como produto final, normalmente orientada e produzida por um poder 

ou ordem de valores dominante, a fotografia serve um desígnio de preponderância 

ideológica, maioritariamente ao serviço de ou comprometida com, ajudando a entender 

visualmente a política, os seus actores e a representação, mais ou menos encenada, das 

suas acções. 

 

A imagem fotográfica, tanto na sua componente funcional como simbólica, foi usada 

como um instrumento decisivo nos processos de fixação da imagem e da consumação 

da obra, naquilo que se foi julgando ser a afinação e o melhoramento da condição e da 

situação urbana. O recurso à sua realização e produção pelos diversos actores do 

espaço urbano – principalmente aqueles que têm em mãos a responsabilidade pela 

condução e prática das políticas públicas – tornou-se corrente, em Portugal, a partir de 

meados da década de 1920. Nesse âmbito, a obra de infra-estruturação – de nível 

intermédio na invenção da imagem da cidade e do território e, por natureza, efémera 

nos seus processos de realização – encontra-se, de facto, profusamente documentada 

por esta valiosa ferramenta, passando, muito do tempo da minha investigação, 

dedicado à sua interpretação, cruzamento e descrição.  

O uso da fotografia como método de registo, desenvolvimento e realização na 

consecução do espaço colectivo, permitiu, através do arquivo de trabalho que algumas 

entidades públicas foram criando para seu uso próprio, fazer chegar à actualidade 

tanto os modos de fazer como a obra feita, mas também (importante para o 

investigador contemporâneo) os ambientes de época, a fotografia do quotidiano, de 

forte relevância para a compreensão do processo histórico de formação e consolidação 

do tecido urbano. No caso específico daquilo a que chamo de “redes do invisível” – 

maioritariamente constituídas pela camada estruturante que permite a existência 
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formal e funcional do edificado, a urbanização – tal determinância revelou-se essencial 

para o detalhe do conhecimento sobre a matéria em estudo.  

 

* 

No meu entendimento, uma das grandes questões colocadas ao investigador prende-se 

com a necessidade de focar a análise produzida no âmbito da conjuntura e das 

condicionantes do tempo histórico que aborda. Assim sendo, para isso, 

independentemente do tipo de fontes que utiliza, a sua postura deve levar em 

consideração todo o conjunto de factores que caracterizam a época alvo do seu 

trabalho, fazendo com que transporte para e incorpore na sua análise as qualidades, os 

ambientes, o quadro legal e, até, o pensamento da época, evitando julgamentos e 

conclusões apressadas, maioritariamente viciadas pela sua condição contemporânea. 

Não sendo um trabalho fácil, pois implica o “despir” de pré-conceitos inerentes à sua 

formação, é um esforço necessário que pode evitar a cristalização da perspectiva e a 

desfocagem do essencial. 

No que respeita ao uso do documento fotográfico como fonte primária basilar da 

investigação em curso (a par dos documentos de texto e de projecto), assume-se que o 

seu uso não teria sido possível sem o estudo dos momentos e dos episódios históricos, 

nomeadamente no que respeita à condição social, económica e política dos actores e 

das políticas por eles protagonizadas e que esse estudo determinou também o modo de 

ver. 

 

Por uma questão de clarificação de postura perante o problema, julga-se conveniente 

dar como exemplo o caso da definição do conceito de regime democrático. Se se 

entender a história da democracia única e exclusivamente à luz daquilo que hoje se 

considera, não é possível classificar de democrática nenhuma sociedade anterior à 

actual (mesmo com toda a sua imperfeição). No entanto, sabedor da limitação e 

pobreza desta afirmação – pois esquece a condição de época e despreza a conjuntura 

desses tempos – reforço a necessidade do entendimento do contexto e do tempo. Falar 

de democracia na Grécia Antiga ou na 1ª República portuguesa não é definitivamente a 

mesma coisa. Mas se tivermos em atenção o universo definido como povo em cada 

momento histórico, esta análise transfigura-se. Em cada época específica, a definição 

dos conceitos base foi sendo diferente, o que obriga a um estudo muitas vezes mais 

abrangente de assuntos que, não estando directamente relacionados com o tema em 

estudo, condicionam por completo a análise e sacrificam a síntese. Os conceitos e os 

universos a que se aplicam não são estáticos e transformam-se. Também ao 

investigador do futuro talvez seja muito difícil entender a sociedade actual como 

genericamente democrática. Se tivermos em atenção cada momento histórico, o 

processo de análise documental modifica-se. Os conceitos e os universos a que se 

aplicam não são estáticos e transformam-se. Também ao investigador do futuro talvez 
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seja muito difícil entender a sociedade actual sem o esforço dedicado ao abandono da 

condição que então assuma.  

 

* 

Embora a evolução e a difusão da técnica e da arte fotográfica tenha alargado 

substancialmente o universo de utilizadores, também o uso do poder da imagem pelas 

diferentes formas de governo das várias instâncias públicas foi ampliado, 

especialmente quando se começou a perceber a força e o alcance do uso massivo desta 

técnica. Na Europa, com a falência do projecto liberal (que abordarei mais 

especificamente no Livro 2), os regimes de matriz autoritária triunfantes fizeram do 

uso da imagem uma das suas principais armas. No caso português, a preponderância 

de figuras como António Ferro e a necessidade de formatar a imagem do país à medida 

do seu ditador (Salazar) propiciou a reformulação completa do imaginário nacional, 

usando a imagem (gráfica, fotográfica e cinematográfica) ao serviço do projecto de 

construção de um Estado Novo e de um Homem Novo, copiando literalmente os 

modelos mais relevantes do espectro europeu, principalmente o da Alemanha de Hitler 

e o da Itália mussoliniana, logrando obter, no seu período áureo (entre 1933 e 1940), o 

apoio e a dedicação não só dos profissionais da técnica mas também dos artistas 

(maioritariamente modernistas) que se foram comprometendo com a causa de 

refundação e regeneração nacional e que a elas deram o contributo da sua obra. 

 

3.6.3.1. Da encomenda da fotografia à Fotografia de encomenda  

No contexto da contemporaneidade, a compreensão do processo de invenção do 

espaço da cidade é substancialmente devedora do registo fotográfico, tendo as 

entidades responsáveis pelo projecto e obra pública feito constante a sua encomenda e 

prolixo o seu uso.  

O estudo dos documentos e dos fundos fotográficos, aceitando como importante a 

análise, para além dos produtos e da produção fotográfica estrita, de toda a 

documentação textual de suporte à actividade comercial dos fotógrafos ou dos estúdios 

fotográficos, desde os livros de registo, aos pedidos de reprodução e às notas de 

encomenda de reportagens fotográficas ou de fotografias singulares, são ferramentas 

fundamentais para o estudo da cidade contemporânea. Nesse sentido, para além de 

facultarem informação sobre a encomenda da fotografia, permitem enquadrar a 

chamada fotografia de encomenda, feita a propósito de e ao serviço de determinados 

objectivos, que, no caso em estudo, normalmente se relacionam com acções de 

divulgação da obra feita ou com a formatação da imagem do quotidiano e da 

urbanidade. Contudo, embora muitas dessas entidades públicas possuíssem o posto de 

trabalho de fotógrafo, mesmo assim, muito do trabalho de fixação intermédia dos 

resultados de obra, muita da fotografia de trabalho, era executada por estúdios 

fotográficos. 
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No contexto destes dois tipos de fotografia (de representação de um produto final ou 

de trabalho), muitas casas fotográficas e fotógrafos de nomeada nacional se 

encontravam sediados no Porto tendo servido as diversas instituições públicas da 

cidade. De Emílio Biel à Foto Beleza, de Alberto Soares à Tipografia Peninsular, de 

Alberto Marçal Brandão, de António Pedro Vicente, de Aurélio da Paz dos Reis a Hugo 

da Paz dos Reis, de Domingos Alvão a Álvaro de Azevedo, de José Mesquita e do 

Bazar Fotoeléctrico, são muitas as autorias (algumas chanceladas no canto da 

impressão), mas também a responsabilidade pela arte final e impressão fotográfica 

como se pode observar da leitura dos carimbos de propriedade inscritos no verso das 

provas fotográficas. 

 

O trabalho que fui desenvolvendo em sede de arquivo em diversas instituições 

públicas portuenses obrigou-me, enquanto investigador, a cruzar diferentes fontes de 

informação. Desse exercício resultaram alguns volumes documentais que a elas foram 

legados, nos quais, para além dos documentos de texto e de projecto, igualmente 

muitas fotografias foram identificadas, não só no que respeita ao lugar que 

representam como também aos seus autores e centros de reprodução (ver anexos). 

 

3.6.3.2.Da Fotografia de levantamento e registo de obra 

Como atrás afirmado, alguns dos organismos públicos responsáveis pela gestão e 

projecto do espaço da cidade (de âmbito local e central) possuíam fotógrafos próprios, 

alguns deles com formação académica e/ou profissional nas áreas de desempenho 

prioritário dessas instituições (engenheiros, arquitectos). 

 

Com a vulgarização institucional (mas também numa certa elite da sociedade) do acto 

de fotografar e da fotografia, muito do trabalho de levantamento do existente e de 

registo da obra (que anteriormente recorria quase que em exclusivo ao desenho) 

passou a ser realizado através do documento fotográfico, integrando muitos dos 

processos administrativos de projecto e obra já a partir dos finais da década de 1920 e, 

de uma forma sistemática e organizada a partir de 1930, reconhecendo-se o seu valor e 

até, supremacia relativamente ao desenho, técnica bastante mais difícil de dominar ou, 

no caso do levantamento, em seu complemento directo. 

 

As imagens dos anónimos e o anonimato dos autores prevalecem, contudo, após a 

análise da maior parte dos documentos, raras vezes neles se mencionando os autores e 

nunca se identificando os protagonistas da execução da obra que, mesmo com a 

hipótese de recurso aos dados sócio-demográficos e de desempenho profissional 

constantes nos seus processos individuais, permaneceriam para sempre na esfera do 

anonimato. 
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3.6.4. A fotografia como acto de participação política e cívica 

Arma de crítica e de denúncia do espaço da contemporaneidade 

Em Portugal, a actual narrativa dá conta da continuidade inequívoca de “dois países” 

em confronto permanente. 

O país real, aquele que vamos conhecendo através dos nossos percursos pelas ruas e 

praças, é terra de dois mundos em conflito permanente e surdo formados pelos da 

situação e pelos excluídos da sorte, pelos detentores do poder e suas ramificações e pelos 

outros. Esses outros não têm voz nem visibilidade mas são visíveis para além da 

aparência intranquila da visibilidade, tendendo a ficar cada vez mais na esquina do 

tempo, na dobra oculta do pé de página dos jornais, fora dos circuitos, desejavelmente 

na preguiça do esquecimento. A cristalização desse esquecimento dá que pensar. Será 

que, daqui a alguns anos, passaremos incolumemente pelas artérias do espaço da 

cidade sem olhar para o lado, sem reparar que há alguém que necessita urgentemente 

de ajuda? Será que, na ronda da noite, de tão banais estes novos/velhos cenários, os 

encararemos como a normalidade, assumindo a anormalidade definitivamente como 

parte integrante, indissociável da imagem que construímos do espaço urbano? Esta 

inquietação arriscar-se-á a perder a inquietude e de se tornar apenas num cenário que 

temos de percorrer todos os dias comuns em que, na indiferença, e pior, na impotência 

nos damos por resignados à Situação?  

No contexto nacional, a constante antagonização dos grupos sociais, a discriminação de 

certas faixas da sociedade, o aumento dos índices de pobreza e dos factores de 

exclusão, a progressiva enfatização dos factores económicos como selectivos do acesso 

à educação, à cultura, ao lazer, conjugados com a diminuição do poder de compra, o 

desemprego de amplas faixas da sociedade e dos seus sectores mais válidos 

profissionalmente, a exclusão dos idosos do processo social, o condicionamento do 

acesso à saúde e a indexação do acesso à justiça determinada pela condição económica, 

resultam em novas e perigosas formas de ditadura, inquinando, em democracia, o 

processo democrático. 

 

A fotografia, como arma de crítica e de denúncia da contemporaneidade dá forma e 

expressão pública a um acto de comprometimento político e de participação cívica, 

alertando, com o recurso à força da imagem, para a situação de perda de urbanidade e 

de retrocesso civilizacional que, em Portugal, nos fez retroceder no tempo até ao 

estertor dos Estados liberais na Europa, até aos projectos autoritários e autocráticos que 

triunfaram no nosso continente entre a década de 1920 e 1930. 

 

A reportagem fotográfica da contemporaneidade ajuda-nos a compreender o tempo 

presente na medida da equação do futuro, no intuito de nos informar qualitativamente 

da situação em que vivemos, ampliando sobremaneira o nosso conhecimento sobre a 

realidade que, nas aparências e nas invisibilidades, nos rodeia, por vezes nos oprime, 

condiciona e asfixia. A libertação contida no acto de fotografar o mundo informa-nos 
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da existência de vários e diferentes mundos que, em paralelo, convergem nos vários 

planos e enfoques visuais, dos destaques e dos sublinhados que assumimos por detrás 

do olho fino da lente das nossas máquinas, ajudando-nos e aos outros a perceber os 

diferentes matizes do nosso tempo.  

O repórter fotográfico, independentemente do ambiente ou ambientes que regista no 

material que vai produzindo, constrói uma visão complementar do mundo que, 

conjugada com a informação proveniente de outras fontes documentais, nos permite 

interpretar criticamente o espaço, o tempo e o modo que nos rodeia. A crítica e a 

intervenção públicas em jeito de contestação positiva encontram cada vez menos lugar 

na esfera pública.  

 

3.6.5. Do documentário da obra aos documentários das Obras Públicas e à 

Propaganda Nacional 

Com a institucionalização da propaganda do regime do Estado Novo (criação do SNI), 

o uso das diversas formas de imagem e a maximização do seu uso com intuito de 

reforçar a transmissão da mensagem do regime conquistou um protagonismo bastante 

grande, tendo a imagem cinematográfica como forte aliado. A realização, produção e 

exibição de filmes de longa-metragem e de documentários curtos nas salas de cinema 

revelaram-se de enorme importância na educação daquele que o então regime definia 

como Homem Novo. 

 

No contexto dos principais serviços urbanos de responsabilidade municipal, a partir do 

final da década de 1930 começou a equacionar-se a produção de documentários 

temáticos que tivessem a capacidade de ilustrar as principais obras realizadas. 

Embora as bobinas produzidas tenham paradeiro desconhecido, constam registos de 

encomenda de realização e produção de películas cinematográficas de matriz 

documental em alguns processos administrativos, um dos quais, pela singularidade 

mas também pela riqueza da informação associada terá espaço próprio no decurso do 

corpo central deste estudo, mais concretamente ao abordar a “Cidade das Águas”.  

Este registo, exemplar destes processos (pelo menos no caso portuense) revela uma tal 

minúcia e pormenor no plano do guião proposto que possibilita, ainda que na ausência 

da película, “visionar” sem problema o documentário – só pelo seu plano e descrições 

associadas. Estes documentários, puramente de propaganda, são precursores dos 

documentários de maior fôlego que o regime realizaria entre as décadas de 1950 e 1960, 

no contexto das fortes acções de propaganda nacional onde se exultava o poder da 

obra e do génio público, ao serviço do país e da nação. No plano do processo de 

investigação acabaram por se revelar fontes importantíssimas de informação. 

 

3.6.6. Da imprensa e da cidade 

Normalmente indexa-se o período desde o 25 de Abril de 1974 a um só regime: 

Democracia. No entanto, pelas múltiplas complexidades, talvez seja intelectualmente 
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útil proceder à revisão da divisão temporal e catalogar os diversos tipos de regime 

dentro do regime, as diferentes formas de democracia que corresponderam a diferentes 

projectos políticos e a várias formas de exercício do poder, mas também os distintos 

universos de participação popular cívica e política, talvez mesmo correspondentes a 

várias definições do conceito de cidadão e práticas de cidadania. 

Nesse sentido, recorre-se à revisitação dos períodos sócio-históricos que marcaram a 

transição entre os séculos XIX/XX – Monarquia Constitucional/Iª República/Estado 

Novo – para contextualizar a situação actual e encontrar permanências/rupturas que 

apoiem a sua compreensão. 

A caracterização heterogénea do tempo desde 1974 resulta do conjunto de factores 

anteriores que nos relatam a existência real de “dois países” em confronto permanente 

compostos pelos da situação e pelos excluídos da sorte, pelos que partilham o poder e 

suas ramificações e os que estão para além das suas margens. 

 

Evidencia-se o facto de, regra geral, não haver necessária correspondência entre tipo de 

regime (Monarquia/República) e prática democrática, verificando-se picos de 

participação cidadã (política/cívica) no âmbito de regimes ideologicamente 

antagónicos, dependendo do tipo de governo.  

Nesse campo, após análise dos vários momentos de alargamento e contracção da esfera 

pública, afirma-se que as publicações de matriz periódica, mais especificamente os 

jornais, são elementos de estudo que possibilitam a aferição do grau de participação 

cidadã no processo de construção do Estado e que também nos informam da maior ou 

menor preponderância do poder político na sociedade e do maior ou menor uso que 

este faz destas plataformas para alcançar um leque mais vasto de pessoas, ou ainda dos 

níveis de interesse público pela “coisa pública”. 

Por outro lado, retomando a questão do universo populacional activo nos processos de 

discussão pública do processo urbano, constata-se, pela observância da produção 

legislativa e da efectiva intervenção nos processos de construção da sociedade 

portuguesa, mesmo considerando o regime actual, talvez tenha sido mesmo esse 

período de fim de século, o expoente máximo da participação cidadã, até mesmo 

considerando o instituto do voto. 

 

3.6.6.1. Do papel dos jornais na formação de opinião e no debate das ideias 

Talvez o mais intenso período de debate público na história do país e na dimensão do 

espaço público tenha correspondido, pelos dados disponíveis após a análise das 

publicações periódicas, ao último quartel do século XIX, eventualmente só com 

equivalência nos dois anos posteriores ao 25 de Abril de 1974. De facto, para além da 

profusão de títulos publicados (embora muitos deles sem grande continuidade), 

verifica-se, neste período, um facto talvez mesmo irrepetível na história portuguesa: 

uma grande pluralidade no debate e confronto de ideias divergentes. 
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A cidade e o espaço público também aí foram discutidos vivamente, dando inclusive 

lugar a campanhas promovidas pelos próprios jornais (algumas delas de carácter 

financeiro e até filantrópico) para contribuir para os melhoramentos, mas também para 

denunciar os graves problemas urbanos que então se viviam. Essa representação do 

espaço público nas páginas dos jornais encontraria diversas e diferentes formas de 

acontecer, se bem que nunca mais com o protagonismo e, sobretudo o alcance real 

desses últimos anos do consulado de Fontes Pereira de Melo e dos primeiros tempos 

da difusão das ideias republicanas (e socialistas) em Portugal. 

 

Aquando da obrigatória análise e contemporização desse período histórico neste 

estudo a leitura e a interpretação do que constituía notícia, do que era publicado e da 

expressão pública sob a forma de escrita possibilitou a compreensão da pluralidade 

inicial do processo de transformação do espaço público e da importância que foi sendo 

dada aos processos de infra-estruturação do espaço da cidade. No caso, a expressão 

eventualmente mais correcta é “polémica”.  

O confronto ideológico, “semeado” por entre as linhas e entrelinhas dos jornais, dava 

corpo a uma enorme discussão pública que viria a marcar decisivamente 

(especialmente no caso portuense onde eram inúmeros os periódicos e diversa a sua 

linha e escala de valores) o debate e a acção nas décadas de 1900 e 1910 e, 

especialmente (pela velocidade da acção e decisão e transformação da sociedade) o 

período entre o final de 1920 e o início de 1930. 

 

3.6.6.2. Dos jornais como elemento de divulgação, discussão e validação das políticas 

municipais 

No período entre 1926 e 1974, a Oposição ou melhor, as Oposições, não tiveram 

representação nos órgãos de discussão e decisão.  

Tal não significa, contudo, que não tenham tido voz, apenas que não tiveram voz 

institucional no âmbito oficial. No entanto, dada a importância da discussão livre na 

esfera pública, certo é que, na prática, todas e quaisquer oposições ou teorias sobre as 

políticas municipais e a discussão e gestão do espaço público da cidade só voltariam a 

ter expressão e, sobretudo, influência nos processos de decisão já no início da década 

de 1970 e a conseguir representação legítima após 1974. 

Embora o processo de silenciamento da opinião divergente não tenha sido imediato (só 

a partir de 1932 é que se passou a ter uma imprensa completamente controlada pelo 

poder autocrático e autoritário do Estado), assistiu-se a uma progressiva exclusão de 

todos os que ousavam pensar e dos que contribuíam para a difusão das suas ideias em 

plataformas com algum alcance e abrangência públicas ou privadas. Não tendo sido 

geral – pois alguns expoentes republicanos detentores de órgãos de informação 

conservavam o direito ao privilégio da divergência (e.g. Manuel Pinto de Azevedo e 

“O Primeiro de Janeiro”) –, foi absolutamente asfixiante. 

 



 116

No que diz respeito à opinião dos técnicos (embora reprimida) foi sobrevivendo em 

pequenas colunas de opinião publicadas irregularmente, geralmente anónimas ou 

assinadas sob pseudónimo (e.g. parte das polémicas sobre a concessão dos serviços 

essenciais e redes urbanas foram decorrendo apoiadas na edição dos jornais).  

Todavia, quando se entrava em temas que não interessava desenvolver por serem 

lesivos dos interesses da Situação, logo saíam rectificações e esclarecimentos oficiais 

que, para além de denegrirem os autores e os órgãos de comunicação que lhes 

veiculavam espaço, deturpavam por vezes as razões da contestação fosse ela de acção 

política ou de reclamações de grupos de cidadãos.  

Neste último caso, revela-se decisivo o recurso aos documentos administrativos dos 

serviços e órgãos do poder Central e Local de forma a consultar os múltiplos abaixo-

assinados sobre as mais variadas questões urbanas que não tinham resposta oficial 

nem constavam na imprensa, antes sim produziam um ruído surdo que, apesar de 

tudo, incomodava. 

 

A propaganda dos vários regimes (pelo controlo exercido através da dependência 

financeira, das diferentes formas de censura e da pressão dos grupos de influência e 

pressão associados aos diversos regimes) sempre conseguiu ter eco na imprensa escrita 

e, na década de 1930, associou-lhe a rádio e o cinema ampliando as suas armas para 

atingir as multidões e dominar a crítica. 

 

Na esfera da política urbana e das políticas das várias administrações municipais, de 

facto o papel da imprensa foi determinante na afirmação das ideias que foram 

defendendo. Os sucessivos executivos, compreendendo a força deste meio de 

comunicação, apesar de um país iletrado e profunda e profusamente analfabeto, 

apostaram na veiculação das suas políticas ocupando páginas inteiras com editais e 

avisos mas também divulgando as suas teses através de artigos de opinião de gente 

devidamente habilitada pelos diversos governos da cidade e do país. 

 

Os processos de representação da imagem do espaço público e das suas políticas 

públicas ganharam importância exponencial através da equação da imprensa como 

arma de afirmação. Esta investigação a ela recorre para a medida e o cruzamento 

dessas políticas, permitindo-se-lhe perceber alguns dos processos de construção da 

rede de influências necessária para a vitória de certas formas de gestão e concepção do 

espaço público.  

Cruzando esses documentos, analisando as diferentes formas de construção de 

arquivos de imprensa a cargo de vários organismos públicos, a maneira como 

destacavam as notícias que lhes eram abonatórias e o esquecimento a que votavam 

todas aquelas que as contestavam ou punham em causa o seu desempenho, consegue-

se ter um conjunto documental que, para além de informar sobre os actos, factos e 

acontecimentos do quotidiano, permitem aferir ou inferir muito acerca do contexto, 
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revelando ser um profícuo manancial de informação, útil para a formulação do 

conhecimento. 

 

 

3.7. Da sintaxe à síntese da Imagem  

A invenção e a percepção da imagem da cidade 

No campo da linguística, a sintaxe define-se como sendo a ordem das palavras numa 

frase através da qual é possível perceber uma ideia ou um conjunto de ideias – é aquilo 

que, de uma forma organizada, permite consubstanciar um discurso e que condiciona a 

sua leitura e sentido. 

A angústia do criador perante uma folha branca define, pelo absurdo, a incapacidade 

inicial de projecção das ideias num discurso organizado. Este drama é comum a todas 

as áreas disciplinares e mesmo quando vencido pode não significar nada mais do que 

um conjunto distante entre si de signos e símbolos carentes de domesticação. 

 

Observando a imagem da cidade, um constante reflexo interno da própria 

subjectividade do eu, verifica-se a multiplicidade e não o monolitismo da percepção 

individual. No entanto, a questão não deve ser analisada segundo esta simplicidade e, 

sobretudo, sem o contexto necessário à sua avaliação. A percepção individual, na 

verdade, não resulta de uma acção solitária e excludente do demais. A incorporação 

dos condicionalismos dos contextos, da conjuntura e da construção e manipulação 

colectiva, impõem por si só, um espartilho à perspectiva individual, subjugando-a às 

dominantes que a envolvem e, de certa forma, promovem o sublinhar das semelhanças 

que contribuem para a percepção grupal sobre os fenómenos e os actos, regrando 

escalas de valores que se traduzem em ideologias. 

Apesar de tudo, são os actos de dissonância ou de desconfiança permanente, próprios 

do método científico, que permitem pôr em causa o unanimismo e renovar a esperança 

na transformação das certezas. 

Considerando esta obrigação ética do investigador (que transforma para compreender 

e que compreende para transformar) como premissa no estudo, talvez não seja muito 

correcto falar de sintaxe como entidade singular preferindo, claramente, a formulação 

plural desse substantivo, bastante mais inclusiva das diferentes formas de leitura da 

frase. 

 

O autismo é uma realidade complexa que isola quem dele padece e não se consegue 

expressar autonomamente no âmbito da comunicação organizada. O autista, por si, 

não consegue colocar as palavras escritas entre as linhas de uma folha, assumindo 

como comunicação a sua própria ordem inúmeras vezes dispondo as palavras em sítios 

distantes e desconexos funcionalmente da folha branca ou sequenciando na expressão 

oral os seus sons desorganizadamente. 
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Tal como nessa folha, no campo da percepção e interpretação da imagem da cidade, se 

torna importante estudar os seus processos próprios de criação e assumir, para além 

dos actos de fixação na paisagem dos edifícios que permitem a identificação da sua 

imagem mesmo por quem não a conheça fisicamente, ou seja, a percepção dos seus 

ícones, também das linhas e entrelinhas que lhe suportam a materialidade, aquilo que 

se apelidará, no próximo livro, de redes da invisibilidade. 

 

A cidade, ela própria uma narrativa, conta-nos várias narrativas, as quais através dos 

processos visuais associados ao seu entendimento, possibilitam múltiplas percepções 

do seu tempo presente e podem induzir, pela interpretação e reflexão crítica da 

contemporaneidade, a revisitação dos processos de invenção espacial inerentes à sua 

génese sócio-histórica tendo em vista os actos de gestão e transformação do espaço. 

A cidade é, tal como a memória e a história, uma constante arena de invenção na qual 

os actuais inventores representam sempre os seus predecessores, mesmo recusando a 

informação, criando filtros e usando lentes de focagem de variadas profundidades e 

enquadramentos, na justa medida da conveniência.   

Mas tudo não passam de hipóteses, mesmo a equação do quotidiano que aparenta ser 

real, mesmo essa resulta de mecanismos de invenção adequados aos seus 

protagonistas. 

 

De acordo com a condição de premissa avançada no texto introdutório a este estudo, o 

seu carácter devedor na esfera do enquadramento de realização à “Escola do Porto” e 

aos seus postulados de referência no campo do ensino e da aprendizagem, o que 

verdadeiramente importa são as sínteses e estas, nos seus processos de elaboração 

corrente, precedem as análises, condicionando-lhes os resultados; assume-se o 

necessário comprometimento com uma ideia de base, julgada no final como 

preponderante sobre todo o processo de análise. 

 

Contudo, a formulação prévia da síntese, o conhecimento daquilo que se pretende 

demonstrar e de como se pretende demonstrar só é possível em ambiente de estudo 

sistemático e constante pois implica um conhecimento tal do que se estuda e dos 

caminhos que se pretende percorrer para objectivar esse estudo, não sendo, em 

absoluto, possível apenas baseado no improviso, mas não recusando a dialéctica entre 

o empírico e o teórico. 

 

Nesse sentido, o discurso da cidade e a sua sintaxe é feito da intercalação de várias 

sínteses, constituindo, ele próprio, sínteses, sobre as quais, na esfera do corpo central 

(Livro 3) deste estudo, através da interpretação das redes da invisibilidade e do seu 

carácter ligante, aqui é proposto reflectir criticamente. 
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[Os testamentos traídos] 

LIVRO 2 
Do Homem e da Política 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“«Bem. Se não queres fazer, não deves fazer. Não quero que faças se não quiseres»  
E no fim, outra vez: «Tens de compreender que eu não quero que faças se não queres 

fazer. Posso perfeitamente com isso se isso significar alguma coisa para ti.»”  

 

(Kundera, 1997: 115) 



 120

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 121

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Da dimensão política e institucional do facto urbano  
O registo político no teatro da cidade 
 

“Madame Bovary poderia ter dito: «Flaubert c’est moi», o que não é rigorosamente o 
mesmo que «Madame Bovary c’est moi», atribuído a Flaubert. Isto significa (significa?) que 
entre a realidade e a ficção, entre autor e personagens, se estabelecem relações de 
reciprocidade nada desdenháveis, mas frequentemente labirínticas e conflituosas. A partir 
de certa altura da redacção deste livro, fui desencaminhado do projecto inicial (já não sei 
bem qual era), e, numa das imaginadas situações que construía, lento e laborioso, senti-
me cativo de uma frase inconscientemente enigmática. Penso, no entanto, que a minha 
intenção presunçosa seria a de transfigurar seleccionados quadros e imagens de uma 
época e redimensioná-los à luz de nova sabedoria.” (Baptista-Bastos, 2009:7) 

 

A discussão do papel do Estado e das suas funções essenciais ocupa as páginas 

principais da imprensa e constitui notícia de abertura nos principais serviços 

informativos das cadeias de informação públicas e privadas em Portugal. 

Quarenta anos após o 25 de Abril de 1974, considerando o programa político do 

Movimento das Forças Armadas desenhado três meses antes do golpe militar, 

nomeadamente a inclusão da componente política que o indexou aos três “D” – 

Descolonizar, Democratizar e Desenvolver –, numa síntese da observação atenta da 

realidade portuguesa da época, verifica-se que, agora como então, a discussão em 
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torno das fórmulas de democratização e desenvolvimento da sociedade continua em 

aberto. 

De facto, apesar de todos os progressos civilizacionais atingidos ao longo destas 

últimas quatro décadas após a queda do regime autocrático e autoritário do Estado 

Novo, no que diz respeito às reformas estruturais de carácter sustentado o processo 

está bem longe de estar concluído, revelando a forte permanência de um certo 

imobilismo do Estado Central à semelhança de cenários políticos e sociais anteriores à 

instituição do Estado Corporativo no ano de 1933, acusando os mesmos vícios de 

forma, procedimento e acção, herdados do rotativismo da Monarquia Constitucional e 

da 1ª República. 

 

Como adiante se abordará, a equação do espaço da cidade como arena do confronto 

das ideias tem vindo a perder dimensão e, sobretudo, expressão e interacção pública. 

Daí que, o Porto de entre séculos de que se fala ao longo da presente investigação 

tenha constituído, de certa forma, (apesar de poder parecer um paradoxo) uma 

excepção no longo processo sócio-histórico português e que a premência do seu estudo, 

principalmente no que respeita ao que, no Livro 1, se chamou de “redes das 

invisibilidades”, se revista de uma importância essencial para compreender o cenário 

actual de crise da modernidade tardia. 

 

Uma das respostas de carácter desenvolvimentista que surge sempre que há 

convergência de vontades de superação dos contextos críticos da nossa sociedade 

contemporânea tem-se traduzido, como se espera que os vários exemplos apresentados 

no Livro 3 tenham a capacidade de demonstrar, na aposta nas dinâmicas associadas ao 

fomento das redes de serviços, de maximização dos fluxos e de replicação das redes 

infra-estruturais. O papel facilitador dos institutos de decisão do Estado nas suas várias 

figuras e patamares de dominância tem desempenhado uma acção essencial como 

motor dessa ideia de “progresso”, igualizando e democratizando – sempre que a 

conjuntura política (e partidária) o permite – o acesso das populações aos processos de 

governo, comprometendo-as com os seus desígnios, fazendo com que constituam, sem 

grande esforço, a sua base fundamental de apoio.  

Mas, no tempo presente, não terão passado de ilusões, ou de manipulação de 

constatações ilusórias? Terão sido transparentes nos seus objectivos as várias 

dinâmicas de transformação empreendidas pelos agentes do pensamento e da decisão 

das esferas governamentais nos diversos patamares da administração central e local? 

Até que ponto a propaganda (independentemente do tipo de governança que servia) 

não terá contribuído na perfeição para a equação de uma ilusão, toldando a percepção 

do objectivo de poder dos “donos do país”? 

 



 123

Na equação da assumida ignorância sobre a minha própria dúvida, a perspectiva do 

“nosso tempo” não me permite ter respostas sobre a realidade e os seus contornos mais 

ou menos aparentes. 

Nos últimos anos tenho procedido ao cruzamento das diversas peças jornalísticas que 

versam a questão da cidade e do território, mas também da sociedade e do país e não 

encontro respostas para as inquietações.  

Por isso, procuro exaustivamente documentos que me apoiem a formulação de uma 

opinião própria sobre as matérias que estudo e recorro à investigação do processo 

histórico de formação da contemporaneidade portuguesa e portuense em particular. 

 

A constatação de que os principais problemas que enfrentamos não são fruto da acção 

presente e sim dependentes de actos passados também não me tranquiliza porque, de 

novo, não responde. Todavia, o carácter cíclico e sistemático do seu surgimento na 

sociedade transmite-me a informação da realidade que, em alternância fluida – mais 

concretamente a sua própria explicação –, não se radica na nossa era, sendo até, 

estruturante da construção de uma certa identidade portuguesa ao longo da história 

recente. 

Daí a necessidade e a urgência da viagem ao passado. 

 

* 

A dimensão política e institucional do facto urbano faz-nos repensar a nossa atitude e 

missão como cidadãos. O “ser urbano” – entendendo a urbanidade como uma 

conquista civilizacional indissociável do progresso e da criação humana – depende 

necessariamente da ampliação dos seus níveis de conforto e de liberdade na equação, 

gestão e decisão do e sobre o espaço, nomeadamente do espaço colectivo, de carácter 

público ou privado, e alicerça-se na ponte interdisciplinar entre várias matérias das 

ciências sociais e humanas que, convergindo na Arquitectura e no Urbanismo, lhes dão 

sentido e espessura. 

Neste sentido, a discussão em torno das áreas disciplinares acima referidas resultaria 

sempre incompleta se não se incorporasse a componente política, de facto aquela que 

possibilita a indexação das diferentes vontades e projectos de cidade, sociedade e 

território ao ser humano, admitindo até que, numa fase mais avançada da sua 

existência, este se poderia transformar em “ser urbano”. 

A consideração do sujeito, não se separando da acção, do autor, não se separando do 

exercício e da superação ou sujeição ao poder, sublinha a via – muitas vezes tentada ao 

longo dos últimos cento e cinquenta anos de história nacional – de estreita ligação (e 

obrigatoriamente estudo) entre o pensamento, a política e a acção dos seus 

protagonistas, bem como do projecto e da sua crítica/participação pública. 

 

A via da urbanidade revelou-se coincidente com a via dos compromissos, tendo como 

pano de fundo, mas também como matriz, uma obra aberta, numa cidade aberta, 
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alargada ao território, compreendendo os seus cheios e os seus vazios, incorporando 

outras realidades para além daquelas que se cingiam à cidade do Antigo Regime 

construída sobre a medievalidade, amuralhada – eventualmente consolidada, se bem 

que não cristalizada. A via da urbanidade “colava”, na sociedade portuense e 

portuguesa de entre séculos, à via do progresso, apostando os decisores nas redes, nos 

fluxos e nas dinâmicas económicas de desenvolvimento do território – algo difícil de 

coadunar, então, com as fórmulas preponderantes de organização do território que 

assentavam na edificação e, até já, no zonamento funcional e na valorização e culto da 

forma e do objecto em detrimento da via, do canal e da espacialidade. 

 

Os projectos urbanos de âmbito estruturante e infra-estruturante (de iniciativa até mais 

pública do que privada) e a necessidade de planeamento para todo o território 

municipal são conquistas relativamente recentes (década de 1990), limitando-se a 

intervenções parciais, criando centros ilusórios e periferias sociais e físicas. 

Contudo, a pujança da governança pública, apesar das várias inversões e perturbações 

de velocidade, conseguiu, no curto período do entre séculos português, criar as bases 

para a urbanidade através da lenta estruturação das redes básicas de conforto humano, 

colocando a actividade do político e do decisor no centro da decisão e da invenção da 

imagem da cidade: criando condições para a explosão urbana, a qual, hoje atinge, 

finalmente a dimensão do espaço exterior aos centros canónicos das cidades como 

eram entendidas então – embora, pela persistência dos factores de descoordenação na 

gestão do território, tenham resultado em conjuntos relativamente desconexos, 

carentes de regulação, por um lado, e de flexibilização, por outro, reveladores de uma 

rigidez absoluta. 

 

A constante soma e “colagem” das partes impede, por muitas vezes, a leitura da 

urbanização e da urbanidade que, com diferentes lógicas, criando hiatos, 

inconsequências e desarticulações, tarda em constituir um todo unitário.  

A persistente insistência no espaço zonado, conquanto aplicada a um território cada 

vez mais vasto no contexto da cidade contemporânea, constitui, por si, um 

impedimento relativamente à capacidade necessária que a própria cidade observa de 

se reinventar, de fundar a sua identidade em elementos de construção espacial mais 

sensíveis às orgânicas territoriais e humanas. Pelo tanto, na consciência de que não se 

trata de uma questão nova, estuda-se o processo (ou os processos) de formação da 

contemporaneidade e identifica-se alguns dos momentos que podem ajudar à 

superação do problema, percebendo a acção dos seus actores, políticos e técnicos, 

políticos-técnicos e técnicos-políticos que adoptaram posições de ruptura perante as 

diferentes e diversas “Situações”. 

 

* 
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As instituições representativas dos vários patamares políticos assumiram-se – 

principalmente a partir das reformas administrativas do consulado fontista – em 

paralelo com as Escolas e as Academias, como espaço natural para a teorização e 

experimentação das ideias que, maioritariamente importadas da realidade europeia de 

então, tentavam fazer com que o país entrasse nos carris do Progresso. 

As elites intelectuais do entre séculos (XIX/XX) português – nelas considerando os 

técnicos – realizaram um trabalho indispensável à acção política. A discussão e a 

problematização da civilização (e dos recursos, técnicas e meios que poderiam ser 

disponibilizados para o seu avanço) são mesmo indissociáveis da questão política e da 

reequação da Humanidade assentando a subjectividade da leitura e a aferição do real 

progresso na contaminação desta última. 

 

A partir da década de 1870, assiste-se a uma via dupla de desenvolvimento. Por um 

lado, com a aposta na mobilidade e no transporte, nas vias de circulação e na redução 

das distâncias físicas e temporais entre os vários pontos do território nacional, com a 

proliferação dos projectos de serviços básicos (abastecimento de água, saneamento e 

iluminação) e com o alargamento do universo eleitoral, permitimo-nos pensar que se 

tratou de um contra ciclo relativamente ao longo processo de exclusão social. Por outro 

lado, numa leitura mais atenta dos documentos oficiais e de algumas polémicas vindas 

a público nas páginas dos jornais mas também nas produções literárias (em especial 

dos homens da geração de 70, do realismo literário), verificamos que se tratou de 

apenas mais uma ilusão, de uma invenção de uma realidade apenas motivada pela 

necessidade de defesa das classes dominantes relativamente à invasão de espaços que 

se habituara a considerar como apenas seus.  

 

O papel das várias administrações municipais portuenses seria determinante neste 

acentuar de desigualdades e, ainda que se servindo da acção e do pensamento de 

personalidades da Academia Politécnica e da Escola Médico-Cirúrgica para 

fundamentar as suas decisões, rapidamente se constataria, pela pouca abrangência e 

mesmo ineficácia das suas políticas, ser incapaz de lidar com os problemas da cidade e 

de dar corpo à ideia de urbanidade dos cidadãos que governava e que reclamavam por 

uma maior dimensão democrática, por uma incorporação das suas necessidades nas 

políticas de desenvolvimento municipal. 

Essa dimensão democrática da cidade, por imposição de classe e por determinância 

dirigente, encontrava-se assim nos antípodas das preocupações dos decisores, sendo 

até mal querida pelo facto de desestruturar a ordem e de alterar a Situação, 

fragilizando-a, caso consequente, ampliando o medo sentido pelo sistema e pelo 

aparelho que o sustentava, reagindo assim ao que se publicava na imprensa. 

 

“É um dogma, o primeiro da religião política moderna”, afirma Alexandre Herculano 

na edição do “Periódico dos Pobres” de 4 de Agosto de 1838, referindo-se à liberdade 
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de imprensa, definida na lei fundamental portuguesa desde a Carta Constitucional e 

reforçada em todas as constituições posteriores à revolução Liberal de 1834. 

Essa liberdade de imprensa permitia que, mediante o controlo das instituições 

respectivas do foro judicial, todo e qualquer cidadão tivesse a oportunidade de 

expressar as suas ideias nos jornais, sem sujeição a censura. 

No caso do Porto – que, desde a cidade burguesa do século XV, jogou contra Lisboa os 

trunfos quer de oposição, quer de alternativa, dignificando as tribunas, após 1820, de 

defesa do regime liberal – a imprensa periódica foi palco de alguns dos maiores 

debates de esclarecimento e mobilização em torno do postulado que defendia que “um 

povo miserável não pode ser livre”, como se lia na edição do referido “Periódico dos 

Pobres” na sua edição de 30 de Março de 1842. 

 

Grande parte da resistência às constantes inflexões no projecto liberal passaria, 

especialmente no caso portuense, pela acção da imprensa. Prolixo em títulos, o 

ambiente jornalístico também via muitas das suas publicações terminarem ao final de 

poucas edições.  

Porém, algumas delas, como o “Periódico dos Pobres” e o “Nacional” perdurariam, 

muito por força da aceitação popular que, como jornais políticos, gozavam na cidade. 

Esta acção, ímpar no panorama português, serviria durante o período em estudo, 

simultaneamente de barómetro político e de expressão do contra poder. Todavia, 

continua-se perante a consagração das elites, desta feita culturais, uma vez que o 

panorama da iliteracia e do analfabetismo atingia enormes proporções. Mas também é 

certo que a propagação da informação extravasava as margens da leitura individual, 

sendo que, nos cafés, nas tertúlias, nos clubes, nas agremiações e nos mercados e 

praças, a discussão se alastrava às classes mais desfavorecidas. 

 

* 

A força do contraditório tornou-se essencial na discussão do espaço da cidade de entre 

séculos. A cidade do Porto tornar-se-ia numa imensa arena de inquietação política e 

social, absorvendo, para além dos duelos de ideários contrastantes que se batiam no 

espaço europeu, também as imensas expectativas das populações que nela 

encontravam lugar para a melhoria das suas condições de vida. Seria, especialmente 

desde o 31 de Janeiro de 1891, a retaguarda de referência (mas também de influência) 

do movimento republicano português. Directa ou indirectamente penetrante nos 

organismos associados ao poder e às suas representações no território urbano, 

contribuiria para que, apesar de tudo, a cidade preservasse algumas das suas políticas 

urbanas num dos períodos mais “negros” da história nacional no que respeita à 

dominância política de um regime que, com a “mão de ferro” das várias ditaduras que 

se foram sucedendo entre 1890 e 1910, fazia sucumbir a Monarquia Constitucional. 
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A dinâmica e a pujança desta cidade – visíveis nas suas ruas e praças em 

transformação, apesar da repressão de novo instalada e do retomar das políticas de 

exclusão social no Portugal do pós ultimato inglês – seriam um forte contributo para a 

construção da modernidade portuense, com qualidades invejáveis à época, municiadas 

por uma Banca e por um Capital ainda em curva de afirmação, ascendente e 

determinada. 

 

Contudo, a incapacidade (e a falta de vontade política) do país em empreender o 

processo de descentralização da tutela do território e a democratização das instituições 

viria a revelar-se, no caso portuense, realmente danosa do rápido crescimento que 

certos sectores da vida urbana experimentaram neste período de entre séculos, 

asfixiando o movimento reformista que esboçava poder vingar na cidade. 

A obra pública e a dinamização do espaço colectivo conheceriam duas décadas de 

estagnação, contrariando, na prática, o forte ambiente de discussão técnica e política 

que, principalmente a partir do ano de 1917, se vivia na vereação da Câmara Municipal 

em sintonia com o movimento municipalista português. 

Esta amplíssima discussão sobre as questões da cidade continuou a ter lugar em 

múltiplos fóruns. Para além do estritamente institucional e municipal, as várias 

associações da cidade encarregar-se-iam de a fazer durar, ainda que 

inconsequentemente, no plano da obra e da sua materialização.  

Mas havia a noção de que pouco se poderia fazer para além de continuar a discutir os 

meios financeiros (e a falta deles) disponíveis que tendiam a concentrar-se na capital. 

Nesse sentido, a paralisia administrativa e as várias incapacidades de levar o verbo à 

acção, encontradas pelas câmaras militares pós 28 de Maio de 1926, reforçariam as teses 

daqueles que defendiam que era necessária a instauração de uma ordem nova no 

contexto de um Estado novo. Nesse preciso momento dá-se realmente a mudança de 

paradigma urbano que, apoiada na reforma da ordem social, política e económica, 

introduz a ruptura definitiva com a cidade do século XIX, de matriz romântica e 

liberal. 

 

* 

O entendimento dos tempos passados obriga a investigação a recolocar-se no tempo e a 

interpretar os factos através da consideração constante da realidade de época, das suas 

idiossincrasias, evitando a facilidade do carácter viciante da sua condição 

contemporânea, embora dela não se possa excluir radicalmente.  

A dificuldade de um estudo desta ordem encontra-se também no embaraço do despojo 

do manancial de informação do presente e do seu cunho tendencialmente manipulador 

da observação. 

Por isso, a informação documental relativa ao tempo em estudo (de diferentes fontes e 

de necessário pendor contraditório) revela-se estruturante do trabalho em curso, 
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evitando (ou tentando evitar) conclusões apressadas e, sobretudo, cristalizadoras. No 

final deste texto, espera-se, sinceramente, que tudo continue em aberto. 

 

 

2. Da invenção e da grande transformação 
O processo e o projecto 
 

A passagem da era industrial para a era informacional deixará necessariamente marcas 

profundas na Humanidade. Estaremos preparados para a grande transformação? 

Estaremos preparados para, num processo de constante transição, salvaguardar 

permanências e promover rupturas? 

 

O projecto liberal foi derrotado na Europa, no início da década de 1930, num 

continente que, desde 1922 – Marcha sobre Roma (Mussolini) –, assistia à paulatina 

dominação dos governos nacionais por múltiplos regimes autoritários de cariz 

ditatorial.  

À crise cíclica do estertor dos Estados liberais, responderam, com sucesso, os partidos 

directamente relacionados com as correntes ideológicas do fascismo, do nacional-

socialismo e das direitas mais reaccionárias ligadas aos círculos católicos ultra-

conservadores, com o beneplácito dos grandes senhores do Capital, das grandes 

famílias da indústria e da banca comercial.  

As crises financeiras que varreram os estados europeus durante a década de 1920 

propiciaram – quer por vagas de fundo que instalaram os seus chefes no poder, quer 

mesmo pela vitória nas urnas em eleições em Estados ditos democráticos – a 

instauração de uma nova ordem que viria a ter reflexos mundiais avassaladores.  

Assim, por fim, cerca de trinta anos após o final formal do ottocento, começou o século 

XX, e, com ele, a revanche autoritária da identidade absoluta de matriz fascista que, sob 

vários nomes, foi combatendo, durante cento e cinquenta anos, o Estado liberal.  

Esta transformação da sociedade reflecte o perigoso embate entre o liberalismo e o anti-

liberalismo, com a vitória retumbante deste último, só invertida no Portugal 

contemporâneo, trinta anos após o final da 2ª Guerra Mundial, no âmbito de uma 

sociedade global que, pós-fascista (por ter vingado ao fascismo) é neo-liberal por tentar 

recuperar o tempo e a obra perdida com o fim abrupto do liberalismo.  

 

* 

O Fomento e a sua política de melhoramentos empreendida em Portugal pelos 

governos de Fontes Pereira de Melo e seus aliados a partir da revolução de 1852 [1851] 

até 1887 alicerçaram-se nas grandes obras públicas estruturais e infra-estruturais, e 

tentaram ser uma regeneração do Estado civil e do seu aparelho. 

À semelhança dos países do Norte da Europa, esforçou-se por criar um novo país a 

partir de uma política de criação de redes, diminuindo distâncias físicas e psicológicas 
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próprias de uma sociedade tipicamente rural, profundamente apoiada no auto-

sustento, dominada pelos grandes senhores da propriedade agrícola, com cem anos de 

atraso face aos primeiros processos de industrialização europeus, mas que era pobre, 

muito pobre. 

Era uma forma de governança tipicamente autocrática e centrada na figura de um líder 

forte, muito em conformidade com o gosto português de depositar toda a esperança 

num só homem (de pulso firme de preferência), num desejado “salvador da Pátria”, 

messiânica personificação do mito sebastianista, o Homem Novo da Regeneração. 

É certo que foi um período histórico determinante para a construção do Estado 

moderno português, talvez o primeiro capaz de incluir as gentes e o território – 

espartilhados desde os tempos das invasões dos exércitos napoleónicos, 

desencontrados pelas lutas fratricidas entre setembristas e cartistas –, e de alargar a 

massa crítica activa e o universo votante, aquele onde a opinião era importante e criava 

jornais e neles fazia correr tinta de aprovação e de contestação.  

Mas, embora tendo realizado obra em várias frentes da sociedade oitocentista, embora 

tendo indiciado vontade de criar um Estado forte e unitário, cedo se verificou não ter 

capacidade para continuar, ganhar corpo e espessura, enfim, saber durar para além do 

Homem (Fontes) e do seu Tempo (Regeneração). 

 

A morte de Fontes deixou-nos um país esboçado, meio por fazer, todo por acabar, 

envolvido nos costumeiros escândalos e intrigas, no qual a obra sem o criador se 

tornava insuportável de levar avante. Este pântano político (mas também social e 

económico) lançou novamente as bases para a incubação e gestação de ditaduras de 

iniciativa pessoal e colectiva, quer no plano da administração central do Estado, quer 

no da dominante influência dos caciques locais: condições e circunstâncias para o 

aparecimento de formas de governo protofascistas como o foram as ditaduras de João 

Franco e de Sidónio Pais e até, de certa forma, o próprio consulado de Afonso Costa – 

laboratórios de excepção para a geração de políticos e militares que venceriam 

definitivamente as tensões instaladas na esfera do poder no pós-golpe militar de 28 de 

Maio de 1926. 

O sistema rotativista do “bloco central” de interesses da política e da finança nacional 

subsistiria, portanto, para além do desaparecimento do fontismo e, apesar de 

profundamente autofágico, criaria raízes fortes na sociedade portuguesa. Pode dizer-se 

que, ainda hoje, volvidos quarenta anos sobre a derrota final do regime do 28 de Maio, 

constitui uma das permanências genéticas (ainda que não originais) do sistema político 

nacional. Só assim se percebe que esse poder se tenha mantido nas mãos de algumas 

poucas famílias, de uma forma permanente, desde há pelo menos cento e cinquenta 

anos, nunca beliscadas no seu poderio pelos diferentes regimes que se foram 

sucedendo no tempo (Monarquia Constitucional, 1ª República, Ditadura Militar, 

Ditadura Nacional, Estado Novo e 2ª República)  
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Com eles sempre sabendo conviver e tê-los sob sua alçada tutelar, próxima ou distante, 

essas famílias sobreviveram à derrota do programa liberal, consumada em Portugal no 

ano de 1932 e plebiscitada em 1933 com a promulgação da Constituição Corporativa da 

República Portuguesa, documento edificador do projecto autoritário nacional.  

O Projecto – claramente uma realização pessoal de António de Oliveira Salazar – 

demorou vinte anos até ser consumado. Fundiu-se com o próprio crescimento 

intelectual deste novo “salvador”, desejado por muitos que, exaustos de toda a 

trapalhada produzida pelos seus antecessores no Governo, cegaram fatalmente na 

crença de mais uma regeneração, comprometidos com o seu apoio às práticas 

demagógicas de “limpeza e libertação” da sociedade portuguesa promovidas pelo 

“Estado Novo” e pela sua criação laboratorial: o Homem Novo. 

Ora esse Homem Novo necessitava de formação curricular, política e ideológica forte. A 

sobrevivência do Estado Novo dependia directamente das “políticas de verdade” 

institucionais e do seguidismo incondicional dos portugueses, da sua educação, no 

âmbito da Política do Espírito. 

 

Embora pudesse ter aparentado ser solitário, o percurso de Salazar, primeiro até à 

tomada do poder absoluto, depois até à derrocada do Regime, foi tudo menos isso 

(chamamos de salazarismo ao período correspondente ao seu consulado como 

Presidente do Conselho, pois, de certa forma, confundimos o Homem com a Nação, 

numa prática muito próxima da religiosidade na qual tudo emana a partir de um 

Deus). Muitas vezes incorremos no erro de afirmar que tudo o que acontecia em 

Portugal provinha de ordem directa d’ Ele (Salazar). Mas tal assim não aconteceu e a 

expressão “nunca me engano e raramente tenho dúvidas” não correspondia à 

realidade. 

 

Salazar sempre soube manter junto de si um círculo de amizades pessoais; sempre o 

soube recompensar, mas também o soube trair, como no caso do seu próprio “partido” 

ou “movimento”, o ultraconservador Centro Católico, do qual se serviu 

convenientemente e, também convenientemente o fez desaparecer nas vésperas da 

criação da União Nacional. 

Vangloriava-se de nunca ter feito parte do “embrulho” republicano pois sempre tinha 

sabido sair pelo seu próprio pé das instituições do Estado a que pertenceu até 1928, ano 

em que, finalmente, se fixa de pedra e cal na chefia de uma pasta da qual não viria mais a 

abdicar até ao final dos seus dias como Presidente do Conselho – as Finanças. Era o 

“Mago das Finanças”.   

 

A instrução e o estudo de Salazar – conservadores e católicos nas suas componentes 

mais reaccionárias – condicionaram definitivamente a sua prática política. O calculismo 

e a visão estratégica marcaram a agenda dos seus avanços e recuos até perceber ter 

campo aberto para implantar a sua concepção de Nação. O seu imaginário e a sua 
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cultura, absolutamente maurrasianos, foram os pré-requisitos que, associados à deriva 

governativa da 1ª República, “escreveram” a partitura da invenção de um país que, 

farto das republicanas traduções livres para português do espírito da Revolução 

Francesa (liberdade, fraternidade e igualdade), se revia maioritariamente nas teses de 

“ordem” e “liberdade” defendidas pelo ditador. 

Nesses vinte anos de preparação académica e profissional (através dos seus estudos e 

devoções, da cátedra de Coimbra e da tertúlia de incondicionais), toda uma nova forma 

de definição da nação portuguesa foi projectada por esse homem e pelos seus mais 

próximos confidentes, os quais se encarregaria de colocar, cirurgicamente, no governo.  

A união perfeita surgiria no final de 1929 com a nomeação do seu amigo Cerejeira para 

o cardinalato de Lisboa, ou seja, para a chefatura da Igreja portuguesa, refazendo o 

“casamento” entre esta e o Estado, revertendo a situação promovida pela 1ª República, 

“a bem da nação”. Aliás, como no seu entendimento, tudo o que se passaria a fazer, daí 

em diante, em nome do Governo e do seu Presidente do Conselho: “a bem da Nação”. 

 

Salazar fez o seu caminho de uma forma inteligente. Após ter sido chamado para a sua 

primeira e fugaz experiência governativa, aparecia em Lisboa e logo voltava para Santa 

Comba Dão, para o refúgio da terra que lhe serviria de modelo para o desenho da nação: 

rural, fechada sobre si mesma, conservadora, “orgulhosamente só”. 

Falava com os amigos em longas tardes de conversa pelos trilhos costumeiros e 

escrevia. Escrevia muito para o Novidades, jornal a partir do qual destilava fortemente 

sobre as políticas orçamentais e financeiras empreendidas pelos primeiros gabinetes 

pós-28 de Maio de 1926. No fundo, acabava por escrever sobre tudo o que achava ser 

matéria governativa, uma vez que, ao abordar a finança do país, a ela remetia tudo o 

resto – como se veio a comprovar na sua acção política posterior, primeiro como 

Ministro das Finanças e depois como Presidente do Conselho.  

Não descansou enquanto não preparou o terreno para a sua chamada ao Governo. 

Desta feita para ficar até morrer. 

Entre 1928 e 1932 consubstanciou o processo de projecto de construção da Nação, 

preparando caminho para o seu domínio absoluto e, em 1933, finalmente fez substituir 

a Constituição republicana de 1911 por uma nova, de matriz corporativa. Podemos 

dizer que a ilegalidade da sua acção no Governo nestes quatro anos se fundava no 

desrespeito total das constitucionalidades e que, contra elas legislando, inventou a 

Situação. 

 

E a Situação durou e soube durar durante quase trinta anos até à falência da política de 

manutenção das colónias, arrastando, a partir daí, a sua morbidez por mais uma longa 

dúzia de anos até ao 25 de Abril de 1974.  

 

* 
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Os “jovens turcos” portugueses do final da década de 1920 julgavam ter o mundo na 

mão. 

Até à Exposição do Mundo Português realizada na capital do império no ano de 1940, 

viveram na ilusão de um mundo dourado, lusitano e crente em Deus, cruzados 

propagadores da Fé, neutros aliados das forças que combatiam o “terror vermelho” da 

experiência bolchevique da frente oriental europeia. 

Mesmo nos anos da chamada Ditadura Militar (1926/1928), a oposição portuguesa 

resistiria. Episódios como a Revolução do 3 de Fevereiro de 1927 no Porto (7 em 

Lisboa), a revolta dos Marinheiros de 1931 e a revolta da Marinha Grande de 1934 

seriam fortemente reprimidos pelos militares afectos ao Presidente da Republica, 

Marechal Óscar Carmona e à Situação. A polícia política, herdeira directa das e tão 

torcionária como as equivalentes republicanas, faria o resto: perseguir, torturar e matar 

em nome da estabilidade nacional.  

Os do Reviralho (desorganizados oposicionistas centrados em torno das figuras de 

proa do final do regime anterior), em paralelo com a anarquista CGT e com um ainda 

debilmente organizado Partido Comunista, veriam as suas pretensões de reverter a 

conjuntura goradas ainda antes de meados da década de 1930. Percebia-se que a 

sociedade civil, maioritariamente, alinhara num retrocesso civilizacional, na lógica de 

medo do “manda quem pode, obedece quem deve”. 

 

As crises do capitalismo, como a profundíssima de 1929, fomentam desejos sinceros de 

regimes autocráticos fortes. A falência da economia mundial e, sobretudo, a crise 

financeira dos Bancos e das Bolsas europeias e americana, enfraqueceu os Estados 

democráticos à escala mundial. Muitos deles embarcaram em projectos de cariz 

autoritário. Portugal foi dos poucos que os prolongou para além do segundo pós 

guerra mundial, debaixo de uma política externa de equilíbrios e contrapartidas para 

não haver condenações diplomáticas que enfraquecessem o regime. 

Salazar inaugurou a política do “orgulhosamente sós” ao recusar o empréstimo para o 

resgate do país oferecido pela Sociedade das Nações. Mobilizou as reservas e saldou o 

défice externo (pelo menos segundo as contas oficiais). Aparentemente com isso, 

conseguiu apoios populares que saberia rentabilizar para a normalização da crise. 

Conseguiu fazer a quadratura do círculo, ou seja, promover rupturas no seio das 

continuidades. 

A legislação produzida entre 1926 e 1932 faz o que a República raramente fizera: 

regulamenta. Apropria-se da terminologia republicana, adapta-a e transforma-a a seu 

prazer, fomentando o gosto português pelas reformas mas, rapidamente, produzindo a 

revolução – talvez a maior revolução reformista da história nacional.  

A reforma das instituições e do território, mas também das gentes e das mentalidades: 

a “Revolução Nacional”. 
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2.1. A invenção de novas entidades e identidades 

Oito décadas antes dessa complexa década de 1930, no ano de 1854, José Estêvão, 

setembrista, deputado às Cortes e apoiante “selectivo” da política de Fomento 

empreendida no Portugal da Regeneração fontista, defendia a prática da Ciência 

convertida em serviço público: 
“Se formos nós a buscar um engenheiro à universidade, um engenheiro que tenha sido 
premiado em todo o curso de filosofia e das ciências matemáticas, que venha intacto de 
experiência, que não tenha mesmo estudado a Ciência com o intuito de aplicação (…) e se 
lhe mandássemos fazer uma ponte, dou a minha palavra de honra, cai ao oitavo dia; o 
engenheiro vem da Universidade bacharel em matemática, mas fica doutor em ruínas.” 
(“Diário das Sessões”, 1854) 

 

Como já afirmado no presente texto, o Portugal de meados do século XIX era pobre, 

mesmo muito pobre.  

Essa pobreza não era só material, era também de instrução e educação. Para além de 

ser um país que, já muito tarde no século XX, conseguiria inverter a relação entre 

analfabetos/alfabetizados de 4/1 para 1/6, ainda hoje conserva uma taxa de iliteracia 

funcional assustadora para um país dito desenvolvido. 

 

Apesar das tentativas de alargamento e reforma da rede de ensino experimentadas 

pelos governos da última metade da Monarquia Constitucional e do investimento da 1ª 

República na pasta da Educação, Portugal chegaria ao final da década de 1920 com 

uma população muito pouco instruída e educada. 

 

A descentralização da Escola pública teria no Porto um exemplo que demonstra a 

incapacidade do sistema dar resposta aos ideais da República. 
 “Atendendo a que os serviços da instrução, a cargo desta Câmara, são de grande 
complexidade e extensão; – atendendo a que a sua organização e execução exigem um 
pessoal especializado nos mesmos serviços; atendendo a que tam importante ramo de 
administração municipal deve ser caracterizado por uma sistematização de trabalhos e 
por uma concentração de esforços que lhe assegure o êxito, a fim de que dos encargos 
resultem os melhores benefícios para a educação popular; – e considerando que por falta 
de funcionários especializados nos serviços da instrução não poderá estabelecer-se desde 
já, como urge, com o pessoal existente um organismo susceptível de obviar a estas 
imediatas necessidades; – proponho: 
1º - Que seja criada, em virtude de urgente necessidade de serviço público, uma Repartição 
de Instrução Autónoma, que será incumbida de todos os serviços inerentes à instrução a 
cargo desta Câmara Municipal, etc. “ (Anuário da CMP, 1923) 
 

O excerto da proposta que criou a 4ª Repartição Municipal remete para a sessão do 

Senado de 20 de Janeiro de 1914 e encontra-se publicado no Anuário da CMP relativo 

ao ano de 1923. Nessa publicação municipal (que retoma a prática de publicação de 

anuários municipais interrompida após a edição de 1904) são enumerados os três 

pilares funcionais da repartição da câmara republicana da cidade. O quadro orgânico 

da repartição, em virtude das sucessivas deliberações camarárias, foi sendo ampliado 
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com novos serviços, nomeados e ordenados, no referido anuário por Educação, 

Educação e Assistência e Assistência, desdobrando-se nas seguintes áreas de 

intervenção e instituições indexadas: 

Educação:  

1. Instrução Primária 

(instrução primária geral, instrução primária infantil, cursos nocturnos, bibliotecas 

populares – biblioteca pedagógica -, construções escolares – obras e reparações – e 

assistência escolar); 

2. Instrução primária Superior, Secundária e Artística (Escola primária superior 

António Nobre, Liceu feminino Sampaio Bruno e Conservatório de Música); 

3. Biblioteca Municipal; 

4. Museu Municipal; 

5. Museu Histórico da Cidade.   

Educação e Assistência:  

1. Internato Municipal; 

2. Colégio dos Órfãos. 

 

Assistência 

1. Bairros Operários 

2. Subsídios de Lactação; 

3. Beneficência (subsídios). 

 

A acção das administrações da CMP entre a assunção da tutela do ensino na cidade a 1 

de Janeiro de 1914 (na decorrência do decreto de 29 de Março de 1911 relativo à 

descentralização do ensino primário e da lei de 29 de Junho de 1913) e o ano de 1923, 

foi sujeita à contingência e à circunstância da administração central ter forçado a 

centralização do que descentralizara (1917), tendo sido bastante complexo o processo 

de inversão da situação. 

 

Assim sendo, o período mais complexo foi o do Sidonismo. Durante o ano de 1918 e 

mesmo já em 1919, o professorado da cidade do Porto e quer a sua administração 

ditatorial imposta por Sidónio Pais, quer a subsequente à restauração do regime em 

1919, faria chegar ao executivo governamental um conjunto de cartas defendendo a 

manutenção do ensino primário na alçada da CMP. 

 

Uma das primeiras cartas (publicada na íntegra no Anuário da CMP de 1923), informa 

da posição assumida por grande parte dos professores do Porto (250) e defende, 

apresentando a obra realizada pela autarquia, que  
“a descentralização do ensino seja mantida no Porto, que tem promovido o bem-estar do 
professorado e o derramamento e aperfeiçoamento da instrução com inultrapassável 
interesse e admirável largueza de vistas no que já efectivou e que não é senão o início do 
grande problema a resolver.” (Anuário da CMP, 1923) 
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De facto, no curto espaço de quatro anos, como consta no Anuário de 1923 e também 

na supracitada carta: 
“Os professores primários, oficiais, da cidade do Porto, abaixo assinados, constando-lhes 
que V. Ex.ª [Ministro da Instrução] tenciona centralizar o ensino, por estar sobejamente 
provado que a descentralização não tem produzido, regra geral, os resultados que havia a 
esperar do espírito bairrista, vêem respeitosamente pedir a V. Ex.ª que seja mantida a 
descentralização para esta cidade, atentas as seguintes razões que plenamente justificam 
a excepção:” (idem) 

as quais se enumeram, de uma forma resumidareportando as alterações verificadas 

desde o início de 1914: 

1. Triplicação do número de escolas (de 43 para 137); 

2. Quintuplicação do número de professores possibilitando a descida relevante do 

número de alunos por turma (de cerca de 70 para aproximadamente 15); 

3. Dignificação da profissão com o aumento do vencimento dos professores; 

4. Pioneira na criação de escolas infantis dotadas de edifícios próprios e material 

didáctico adquirido de propósito para o efeito; 

5. Criação de cursos nocturnos para as classes laboriosas; 

6. Fundação de dez bibliotecas populares, de utilização gratuita “de cultura intelectual 

e desenvolvimento profissional”; 

7. Estabelecimento de uma colónia sanatorial marítima; 

8. Promoção e desenvolvimento de cantinas escolares (que promoveram a frequência 

do turno da tarde por parte dos alunos e que serviam cerca de 8000 refeições diárias; 

9. Organização da assistência escolar (distribuição de calçado, vestuário para uso nas 

escolas, livros e outros materiais didácticos); 

10. Fundação de uma biblioteca pedagógica para uso dos professores (uma espécie de 

centro de recursos educativos disponível para o corpo docente) − a qual não chegaria a 

funcionar dada queda da administração democrática; 

11. Criou um Conservatório de Música e dotou as escolas de uma “Comissão de Arte 

na Escola” com vista à educação estética do corpo discente. 

 

Os onze pontos atrás referidos sintetizam o desenvolvimento do programa político da 

Câmara de 1914 no que respeita à instrução pública. 

Apesar de se poder questionar a real abrangência destas políticas relativamente à 

população da cidade, talvez valesse a pena considerar o que era a definição de povo da 

época. Essa definição variaria ao longo da história em conformidade com os desígnios 

da classe dirigente local e do governo do País. O que era o Povo à data? Seguramente 

não se coaduna com a actual definição e sobretudo com as suas balizas 

contemporâneas. Era, contudo, muito mais abrangente do que a definição característica 

dos períodos de governação ditatorial como foi o sidonismo e outras derivas 

autocráticas e autoritárias do período conhecido como 1ª República. 
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Nesse sentido, as realizações do município elencadas por este conjunto de duzentos e 

cinquenta professores da cidade, eram de facto, revolucionárias relativamente ao 

panorama desses tempos, especialmente se se considerar a falência dessas políticas 

públicas no âmbito do resto do território nacional. 

 

Mas, com já antes afirmado, a perplexidade e a contestação não se cingiam a um grupo 

profissional, antes eram igualmente partilhadas pela própria administração sidonista 

portuense, como se pode aferir da leitura da carta enviada pela edilidade ao Secretário 

de Estado da Instrução, a 25 de Julho de 1918, onde se dá conta das considerações da 

CMP sobre a entrada em vigor do decreto de centralização do ensino de 12 de Julho do 

mesmo ano: 
(…)“O princípio da descentralização dos serviços públicos e o da autonomia das 
corporações administrativas são duas conquistas de direito civil de que se devem 
orgulhar os governos e os povos. Neste sentido, a República, depois de promulgar o 
decreto de 29 de Março de 1911, consignou a doutrina democrática de que o Poder 
Executivo não terá ingerência na vida dos corpos administrativos. Realmente, 
descentralizar é cooperar nos progressos da democracia; é garantir aos cidadãos a justa 
regalia de exercerem uma acção directa nos interesses que legitimamente mais de perto 
lhe respeitam. 
Sendo esta a boa doutrina, não é sem desgosto que a Câmara Municipal do Porto vê 
transferir para o Estado os serviços de instrução primária, tanto mais quanto é pela 
segunda vez, num período relativamente curto, que tais serviços são retirados aos 
municípios, sem que o estado possa ufanar-se de os haver excepcionalmente 
engrandecido.” (…) “Confiando esta Câmara na renovação dos costumes políticos, 
proclamada pela Revolução de 5 de Dezembro [1917], é-lhe grato esperar que desta vez a 
administração da instrução popular pelo estado seja mais fértil em benefícios do que foi 
em outros tempos.” (…) “E, sendo assim, injusto seria por igual que o Estado, retirando 
os serviços de instrução às Câmaras que não souberam estimá-los, os retire da mesma 
forma àquelas que os tiveram na maior estima”. (idem) 

 

Já após a queda do regime ditatorial de Sidónio Pais em Fevereiro de 1919, a nova 

administração da CMP voltaria a escrever ao Governo, visto não terem sido atendidas 

as reivindicações da sua antecessora e se julgar dever voltar à situação anterior à 

revolução de 5 Dezembro de 1917: 
(…)” mas tendo a sua obra educativa merecido os aplausos dos munícipes e do País, esta 
Câmara não pode deixar de estranhar o agravo do Governo que a nivelou com as Juntas 
escolares das aldeias, negando-lhe, no regulamento de 29 de Setembro de 1919, a 
faculdade de continuar a obra iniciada em 1914, anulando a sua acção com as restrições 
exaradas naquela diploma e reservando para o Governo, que nesta cidade jamais 
beneficiou a instrução primária, as atribuições e formalidades que somente resultarão 
úteis quando localmente praticadas pela Câmara que deseja continuar a trabalhar na 
resolução deste problema.” (idem) 

 

A administração municipal vigente em 1919 reforçaria ainda mais a crítica ao governo, 

apontando os defeitos que, no seu entendimento, padecia o novo regulamento. Os três 
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pontos que reclama serem modificados enquanto não lhe é devolvida a tutela do 

ensino primário, são: 

1.Horário escolar (fortemente reduzido e indutor de um absentismo grande e 

consequente abandono da escola); 

2.Selecção dos professores (pelas características dispostas na base concursal de 

colocação de professores, não é incentivada a inovação, preterindo-se os docentes mais 

novos); 

3. Meios financeiros para o fomento da instrução popular (o novo regulamento denota 

uma insensibilidade no que respeita à autonomia financeira dos municípios fazendo 

regredir o seu grau de autonomia aos tempos do regime monárquico). 

 

De toda esta argumentária, o factor de espartilho financeiro e administrativo tornou-se 

de facto impeditivo do retorno rápido à descentralização, denotando o desinteresse do 

novo Governo por esta opção política. 

 

* 

No ano de 1922 realizar-se-ia na cidade do Porto o Congresso Municipalista que 

consagraria muitas das teses defendidas por aqueles que achavam que a República em 

Portugal deveria ter por base uma matriz municipal, descentralizada, com mais 

competências e atributos substantivos em várias áreas da gestão da coisa pública, 

especialmente aquela da qual todas as outras dependiam directamente: a financeira. 

 

De certa forma, no ano de 1923, aquando da publicação do Anuário da CMP que 

divulga muito da obra republicana da primeira geração após a gestão republicana 

provisória do País, a própria administração da cidade já havia recuperado muitas das 

atribuições que lhe haviam sido retiradas cinco anos antes pelos sidonistas.  

 

Contudo, o processo inovador (pioneiro no País – sobretudo a defesa do mesmo feita 

pela cidade) acabaria por, na sua essência, ficar interrompido, pois a conjugação das 

conjunturas políticas, económicas e sociais já não eram propícias à evolução deste 

projecto progressista. 

O que o programa político da administração democrática da cidade de 1914 

protagonizava, mesmo lido nos dias de hoje, era um projecto de desenvolvimento para 

a cidade fundado num dos pilares mais fortes da evolução da humanidade em direcção 

ao progresso e à liberdade: a Educação. 

 

* 

O novo regime, o “Estado Novo”, sintetizaria as suas teses sobre a matéria já no ano de 

1937, sempre imbuído de uma grande ambiguidade. Se, por um lado, reformava a 

escola republicana alterando-lhe os princípios base de “igualdade e abertura”, 

expandia a rede de edifícios escolares; se, por um lado, necessitava de moldar o povo à 
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sua imagem e desígnio, também precisava dele pouco instruído e pouco informado, 

carecia dele dócil às suas ideias, com pouco poder de contraditório e pouco exercício de 

pensamento e problematização; se, por um lado, precisava de ocupar o território 

nacional com os seus símbolos e edifícios de Poder (a escola era um deles, em paralelo 

com o Posto de Correio, a Casa do Povo, o Tribunal, o Cineteatro, o Mercado, a Junta 

de Freguesia e o Posto da GNR) de forma a mostrar a sua presença e a sua força 

musculada, por outro, diminuiu para quatro anos o período de frequência obrigatória, 

restringindo-o ao que se chamou de ensino primária.  

Depois era preciso pôr o Povo a trabalhar, a ajudar a Família, a honrar a Pátria e a 

temer a Deus.  

 

Era a cultura da ignorância, da autoridade, do controlo e da inspecção. 

Compartimentaram-se as áreas do saber, diminuiu-se a importância dos professores e 

dos regentes e institucionalizou-se a inspecção. A ruptura com a Escola republicana 

promovia uma outra, a nacionalista – correia de transmissão ideológica e doutrinária 

do regime instalado. Na reforma do ensino primário de Novembro de 1937, Carneiro 

de Pacheco, autor da lei produzida, reforçou a componente autoritária da “Nova 

Escola”, a escola necessária para o “Novo Homem”, resignado, modesto e, sobretudo, 

dócil. 

 

O “edifício” da “Escola Nova” começara dez anos antes a ser concebido pela Ditadura 

Militar. Características basilares foram logo introduzidas entre 1926 e 28, como a 

compartimentação do ensino, a centralização administrativa, a redução de dois anos ao 

ensino obrigatório (com a desindexação do ensino infantil e do 5º ano), o ajuste dos 

cursos à procura social, a facilitação do grau de exigência da formação nos Magistérios 

e no acesso à profissão, para além da institucionalização dos princípios morais e 

religiosos (a Escola deixa de ser laica e voltam os crucifixos às salas de aula). 

 

Era urgente para a Nação pôr “cada um no seu lugar”, não criar expectativas de 

evolução social, acentuar e valorizar, pela instrução, a estratificação. Mas também 

interessava inventar um “pacote mínimo” de saberes que permitisse ideologizar as 

“jovens criaturas”, inculcando-lhes valores “para a vida”, que se queria simples, 

humilde e respeitadora das hierarquias. 

A estimulação do papel da família na educação das crianças havia sido objecto de 

legislação própria em Agosto de 1936 um ano antes da reforma de Pacheco. À Família 

competiria cooperar com a Escola na acção educadora. Mas também se reconhecia que 

muitos agregados não possuíam as condições mínimas para levar a cabo essa missão, 

tendo muitos deputados da Assembleia Nacional afirmado que era necessário 

promover a construção de casas económicas nas grandes áreas urbanas e a criação de 

instituições de apoio a essas famílias carenciadas, dotá-las de circunstâncias 

“adequadas” ao desempenho do papel que lhes era exigido no âmbito da Nação.  
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* 

Este novo Regime “regenerador” apostava num poder central forte assente numa 

agressiva política de obras públicas e numa política de engenharia das almas de 

formação e educação do Espírito. 

Salazar contava no Governo com a importante presença de Duarte Pacheco, 

engenheiro, professor do [Instituto Superior] “Técnico” e futuro presidente da Câmara 

Municipal de Lisboa. Fora do elenco governativo, mas num destacado posto, estava 

António Ferro, proeminente homem do modernismo português, jornalista e escritor, ao 

qual Salazar confiara a alta responsabilidade da condução do Secretariado de 

Propaganda Nacional (SPN), e do seu sucessor Secretariado Nacional de Informação [, 

Cultura Popular e Turismo].  

Ferro era um confesso admirador de Gabriele D’Annunzio, intelectual protofascista 

italiano, Duce do enclave de Fiúme na Croácia do pós 1ª Guerra Mundial, fonte de 

inspiração de Benito Mussolini para a criação da República de Saló (1922/1944). Tal 

como Pacheco, viria a ser um dos pilares da época dourada do regime salazarista. 

As vertentes das obras públicas e da educação do espírito teriam efectivamente mais 

importância na organização do Regime do que a Educação nacional. No entanto, as 

duas seriam estruturantes desta última pois a sua acção contribuiria fortemente para o 

seu enquadramento. 

 

A rede de escolas construída entre as décadas de 1930 e 1940 acompanharia o “esforço 

nacional” de ocupação do território, de tendência tentacular, de afirmação do poder do 

Estado no edifício da Nação. 

As construções correspondiam a modelos formais e funcionais fortemente 

disciplinadores e doutrinários de separação e de exclusão, de matriz “português 

suave”, afastadas da via pública por muros, mas com as salas de aula completamente 

expostas, de dimensões reduzidas quer em altura quer em comprimento e largura, com 

alas e entradas distintas por sexos, anacrónicas no plano do estilo que então se difundia 

pelo continente europeu. 

Ocupando um lugar importante nas estruturas dos bairros, eram pequenas “ilhas” 

vedadas a toda a volta, desinseridas do tecido e da fachada urbana. 

Nos aglomerados urbanos, nos chamados “Bairros Salazar” – colónias e agrupamentos 

de casas populares –, no centro desses bairros, pontificava a escola, “pequena e 

singela”, em sintonia com esses novos lares, “pequenos como os ninhos”. 

Faziam parte de um todo, de um imaginário inventado pelo Estado Novo para um país 

que se queria “disciplinado e harmonioso”, sem sobressaltos, com tudo como “deve 

ser”. 

A construção destes bairros, à margem das vias urbanas estruturantes, proliferou, 

uniformizando a imagem do País. Pequenos prismas de base quadrangular, afastados 

entre si, geminados ou em banda, em lote diminuto, com um ou dois pisos, apesar da 
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aparente “igualdade” formal apresentavam também eles traços de estratificação entre 

si. Eram parte importante da propaganda salazarista, “uma casa portuguesa, com 

certeza” onde “fica bem, pão e vinho sobre a mesa”. 

Esta seria a imagem da urbanidade possível no seio da ruralidade vigente nos anos 

trinta portugueses. Essa lógica de implantação só seria relativamente contrariada a 

partir de final dos anos quarenta e, de uma forma mais clara, já no final da década de 

1950. 

 

Com um novo afluxo populacional aos “grandes” centros urbanos em busca do 

emprego nas novas unidades fabris impulsionadas pelos Planos de Fomento de 1953 e 

1958 vamos observar uma situação, em alguns pontos, paralela ao que aconteceu 

durante o século XIX, diferente, porém, no plano da centralidade. 

No século XIX, na cidade do Porto, as “ilhas” proliferaram como resposta de 

alojamento que os senhores do Capital encontraram para manter os trabalhadores 

perto das fábricas que se encontravam, maioritariamente nas freguesias centrais. Na 

lógica da capitalização e do lucro, os trabalhadores que, de forma esmagadora 

percorriam grandes distâncias, geralmente a pé, para chegar ao trabalho (e.g. Valongo, 

Gondomar e Penafiel), passaram a viver na “parte de trás” dos edifícios da cidade, cujo 

proprietário maximizava o lote estreito e profundo portuense, construindo bandas de 

“casas” de uma só divisão, alinhadas até ao fundo do terreno, rematadas por um 

sanitário para todos os moradores. Estavam perto das unidades fabris, podiam ser 

mais rentáveis aos patrões, estavam mais “à mão” para qualquer eventualidade 

laboral.  

 

Durante a década de 1950, mais concretamente no ano de 1956, o município portuense 

apresentaria o “Plano de Salubrização das Ilhas”, que consistia na identificação desses 

espaços na cidade e na exportação dos seus moradores para as zonas periféricas 

concelhias. Eram pessoas que não interessava manter na área central, “gente perigosa”, 

possíveis agentes da desordem e da contestação, nichos de revolta urbana e acção 

política da oposição ao regime. Tornava-se necessário expulsá-los, mas mantê-los sob 

controlo. Esse plano municipal deu origem à construção da maior parte dos bairros que 

hoje conhecemos como problemáticos e de difícil integração na cidade que, entretanto 

cresceu e os cercou de construção. Os espaços, propositadamente fechados, nunca 

cruzados por vias de atravessamento e ligação, demonstravam ser facilmente 

controláveis em caso de carga policial.  

A metodologia aplicada e o resultado final redundaram na extirpação dos não 

desejáveis para fora da imagem da cidade que a Situação pretendia mostrar. 

Nestes aglomerados vive, ainda hoje, cerca de trinta por cento da população urbana e 

até há bem pouco tempo, neles faziam a sua vida, longe, bem longe dos outros, física e, 

sobretudo social e psicologicamente. 
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Noutro sentido, também observamos o facto de, principalmente os serviços 

municipalizados (e.g. SMAS/CMP), mas também algumas poucas fábricas, terem 

criado as suas próprias escolas, bibliotecas e serviços associados de assistência no seio 

das suas instalações, propiciando aos trabalhadores a hipótese de levarem os seus 

filhos para junto deles quando em trabalho. De certa maneira, também era uma forma 

de controlo e de maximização da rendibilidade laboral e, consequentemente, do lucro 

produzido e acumulado.  

 

No caso dos SMAS da CMP, especialmente a partir do final da década de 1940, quer a 

instrução, quer a formação foram encaradas como prioritárias. Na sua maior parte, as 

iniciativas resultaram da interpretação local das regras e leis aprovadas pela 

administração central as quais visavam uma requalificação genérica dos quadros da 

administração pública com efeitos de qualificação própria para a progressão na 

carreira.  

No entanto, a diferenciação de classe era claramente visível, sendo a dita progressão 

uma realidade ao alcance de muito poucos. 

Os dois casos aqui referenciados subordinam-se a situações extremas na pirâmide 

hierárquica da orgânica interna dos Serviços: A Escola e a Biblioteca dos SMAS. 

 

* 
“Tenho a honra de apresentar o relatório referente ao primeiro ano de funcionamento da 
Escola Primária dos Serviços, inaugurada em Novembro de 1949. Quis V. Ex.ª, nessa 
altura, dirigir-nos palavras ao incitamento que tão bem calaram no nosso espírito. Fez-se 
o possível e, em consciência, vamos pela impossibilidade de se poder ter feito mais. Foi 
uma tentativa; como tal, os resultados aí ficam para encorajar ou não quem pense seguir o 
caminho traçado. Resta-nos agradecer, o mais sinceramente, as facilidades concedidas e o 
louvor que, por proposta de V. Ex.ª, o Exmo. Conselho de Administração houve por bem 
conceder-nos e que tanto nos penhorou.” 1  

 

No ano de 1949, mais concretamente no período entre Abril e Agosto, a Direcção da 

Caixa de Reformas dos SMAS tentou equacionar uma solução para apresentar aos 

funcionários dos Serviços que, pela contingência da legislação laboral entrada em 

vigor, se viam obrigados a obter um grau mínimo de instrução de forma a 

preencherem os requisitos para ingressarem no quadro permanente e, a partir daí 

poderem concorrer a outros lugares. 

Assim surgiu, “sem aumento de encargos” para a “Caixa” ou para os Serviços, a 

vontade de, para além da assistência na doença e na velhice, fazer algo mais pelos 

trabalhadores no activo. 

 

                                                 
1 PT/CMP/CMPEA/SMAS/Administração/Caixa de Reformas/1950 
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Numa circular datada de 7 de Novembro desse ano, a Direcção da Caixa de Reformas, 

Pensões e Socorros do Pessoal dos Serviços Municipalizados das Águas e do 

Saneamento apresenta aos trabalhadores a intenção de criação de uma escola de grau 

primário que viria a funcionar na cave do edifício-sede, à Rua Barão de Nova Sintra. 
(…) ”Como mais agudo, o problema da instrução não pode ser descurado. Reconhece-se 
que muitos dos trabalhadores, possuindo alguns conhecimentos, não vão mais além por 
dificuldades de vária ordem, entre as quais a de aclimatação em cursos nos quais se 
sentiriam deslocados. Lembrou-se pois esta Direcção de vir ao encontro daqueles que 
anseiam por aumentar os seus conhecimentos e adquirir habilitações” 2  
 

Como se pode ler mais adiante nessa circular, a direcção dos SMAS concordou com o 

projecto e permitiu que o mesmo decorresse nas suas instalações: 
(…) “Para tal e com plena aquiescência do Ex.mo Senhor Director destes Serviços, que 
para tal fim amavelmente cedeu uma sala, vai funcionar nestes Serviços uma Escola 
gratuita em que o ensino será ministrado por funcionários que outro fim não têm que (sic) 
tornar-se úteis.”  

 

Nesse sentido, para além de se anunciar um breve período de candidatura, solicitou-se 

a participação nesta acção, de outros funcionários: 
(…) “Não se julga muito possível ir além de 90 minutos de aula diários, após o serviço, 
mas mesmo assim alguma coisa se poderá fazer. 
Fica pois aberta a inscrição de alunos neste curso, assim como a de funcionários que, 
como professores, nos queiram ajudar, a qual será encerrada no próximo dia 12 de 
Novembro.”  

 

São bastante interessantes – para se perceber este processo – as considerações 

avançadas no referido relatório de 1949, tradutoras das intenções iniciais deste projecto 

de instrução que decorreria, durante ainda mais vinte anos, nas instalações dos SMAS, 

sempre sob a alçada da Caixa de Pensões. 

 

A primeira localização da Escola dos SMAS foi na sala dos operários do edifício da 

cantina. No entanto, por razões associadas ao frio e à humidade, passados alguns 

meses, as aulas seriam deslocadas para a cave do edifício-sede, na qual, embora com 

um corpo discente mais reduzido, fruto das desistências verificadas, decorreria daí em 

diante. 

O horário, de natureza pós laboral, não se revelou propício, em número de horas, à 

inserção de todas as matérias julgadas essenciais para a formação. Embora ainda se 

tenha avançado com a hipótese de aulas ao sábado, tal não foi possível e, áreas como as 

ciências e o desenho foram ficando preteridas por impossibilidade de tempo útil para a 

sua leccionação. 

Quanto à frequência, dos 47 alunos inscritos na primeira edição, apenas três se 

apresentariam a exame. Após a distribuição dos livros, alguns alunos, por “se julgarem 

                                                 
2 PT/CMP/CMPEA/SMAS/Administração/Caixa de Reformas/1949 
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capazes de estudar por si”, abandonariam as aulas. A irregularidade das presenças 

seria também um factor importante para a repetição de lições e para a impossibilidade 

de cumprimento do programa pré-estabelecido. Tal e qual como noutras escolas 

primárias, o facto das quatro classes funcionarem em conjunto, tornou o ensino difícil 

de ser ministrado contemplando todos, agravando mais o factor da desistência. 

A estas condicionantes, há ainda a acrescentar os factores meteorológicos e a 

ponderação das estações do ano. De facto, principalmente no que respeita à segunda 

circunstância – a baixa de frequência nos meses de Inverno – não era contrariada pela 

chegada da Primavera, pois surgiam então outro tipo de trabalhos fora dos SMAS que, 

dado o fraco índice de rendimento financeiro dos trabalhadores, facilmente eram 

aceites por estes e, então, a sua formação era, por razões de prioridade económica, 

preterida em favor desses ganhos extra, os quais estavam em primeiro lugar. 

 

A Direcção do curso, no relatório publicado em 1951, avançaria com algumas sugestões 

tendo em vista a optimização desta acção educativa de adultos. 
“1º - Tolerância de meia hora na saída do pessoal que frequenta a Escola. O 
aproveitamento desta tolerância seria convenientemente controlado. 
2º - Mais de 2/3 de faltas injustificadas anularia a inscrição do aluno e portanto a regalia 
anterior. 
3º - Se continuar gratuita a distribuição dos livros, no caso de desistência de um aluno 
deve ser este obrigado a devolvê-los, sendo-lhe descontado o seu custo se não o fizer. 
4º - Principalmente no último período escolar devem ser reduzidas ao mínimo as 
deslocações, para trabalhos distantes [dos SMAS], dos alunos indicados para exame. 
(A prática destas deslocações, mostrou-se muito prejudicial, por obrigar a faltas quando 
as aulas são mais necessárias.) 
5ª - Insistir incansavelmente em mostrar, desde início, aos alunos, as vantagens que a vida 
lhes oferece em troca do seu aproveitamento. Insistir também na necessidade de não 
descurarem o envio dos seus filhos à Escola para que no futuro eles não estejam em 
circunstâncias semelhantes. (Alguns dos operários estudavam ou praticavam contas com 
os filhos pequenos que andavam na Escola).”3  

 

O Fundo Amigável do Pessoal (Caixa de Reformas) cobriria, a par com algumas 

realizações beneméritas (e.g. desafios de futebol entre funcionários), a compra dos 

livros necessários ao estudo das matérias. 

 

* 

Em paralelo com esta iniciativa da “Caixa”, o então Director-delegado, Engenheiro 

Albano Sarmento, no âmbito da sua acção de reestruturação dos Serviços e do serviço 

por eles prestado, tomou a cargo o impulso à constituição do fundo de biblioteca 

existente desde a municipalização (1927) – a Biblioteca dos SMAS surge referenciada 

logo no primeiro relatório de gerência após a municipalização do serviço, em 1927, 

                                                 
3 PT/CMP/CMPEA/SMAS/Administração/Caixa de Reformas/1951 
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estando presente, sucessivamente e, de uma forma regular, como item individualizado, 

durante quarenta e cinco anos, até 1972. 4  

 

Durante o período entre 1949 e 1951, como se pode comprovar pelas facturas ainda 

existentes no Arquivo Central da Águas do Porto, EM foi reforçada a verba, comprados 

livros e assinadas publicações não periódicas nacionais e internacionais, tendo em vista 

a consolidação de um fundo de apoio teórico importante para o pessoal técnico dos 

SMAS. 5 

 

Da leitura do assento de registos de empréstimos de livros, infere-se uma grande 

procura pelos engenheiros das várias secções dos SMAS, pelo menos durante a década 

de cinquenta do século passado. Eram fundamentalmente publicações relacionadas 

com as obras em curso, maioritariamente técnicas e quase exclusivamente escritas em 

francês. As obras eram requisitadas pelos técnicos superiores e permaneciam durante 

bastante tempo em sua posse. Através das referências aos títulos solicitados é possível, 

ainda hoje, aceder a esses livros. Cruzando os seus conteúdos com o plano de obra dos 

Serviços, facilmente encontramos uma relação de leitura no campo do estudo. Ou seja, 

na transição entre a década de 1940 e 1950 – período de retoma da obra de infra-

estruturação urbana na cidade do Porto – os SMAS acharam por bem investir (ainda 

que uma parte reduzida do capital resultante da exploração da rede) na área da 

formação e actualização do conhecimento técnico. Aliás, neste período, retomou-se a 

prática das visitas de estudo a obras e a certames internacionais (maioritariamente 

congressos), cujas actas e restante informação técnica eram depositados na Biblioteca 

dos Serviços, tornando-a, assim, numa forte referência de estudo e projecto de obra 

corrente, resultando num fundo acumulado ao longo desses anos que chegou a atingir 

perto de 400 obras, organizadas por dez categorias (Construção; Águas; Águas e 

Esgotos; Betão Armado; Medicina; Electricidade; Química; Contabilidade; Legislação, 

Contratos e Regulamentos; Saneamento; Vários). 6  

Contudo, como esta informação era dedicada à classe técnica superior, em exclusivo, 

não se pode falar de uma abertura no acesso ao conhecimento dos funcionários destes 

serviços municipalizados. Se, para uns, para os operários indiferenciados, apenas lhes 

era possível aceder, com bastante esforço após um dia de trabalho e ocupando horas de 

descanso a uma actualização primária da instrução, aos “pessoal maior” era-lhes 

proporcionada a hipótese de se irem actualizando ao longo da vida profissional 

recorrendo a uma biblioteca especializada. 

 

 

                                                 
4 PT/CMP/CMPEA/SMAS/Administração/Biblioteca (1948[1864]-1955[2006] 
5 idem 
6 idem 
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3. Dos contextos de regeneração nacional  
 

3.1. Do processo de transformação política nacional, na transição entre os séculos XIX 

e XX: as continuidades da Reforma 

Os processos de transformação da sociedade portuguesa decorridos no período de 

pouco mais de cem anos que transcorreu entre a Carta Constitucional de 1820 e a 

derrota do projecto Liberal foram determinantes para a equação da via da urbanidade 

como contraponto aos desígnios do Antigo Regime. Contudo, este período não 

constituiu um todo homogéneo tendo correspondido mesmo a um enorme somatório 

de partes que se foram sucedendo no tempo sem imediata penetração na definição do 

percurso de construção da identidade portuguesa, a qual absorveu o curso dos 

acontecimentos como um mal desnecessário, sobrepondo facilmente a ideia do 

progresso à via das reformas, exultando a inércia dominante, à espera, confiando 

sempre nos desejados regeneradores da pátria portuguesa. 

 

O anseio permanente dos actos de e, sobretudo, do líder da regeneração é um forte traço 

de permanência identitária transversal a todos os sectores da sociedade portuguesa. A 

espera renovada do desejado salvador da pátria que a vai expurgar dos desvarios e 

derivas acabou por ser o caldo de cultura que propiciou a recepção, de certa forma 

incondicional, das populações ao novo regime saído, finalmente, do 28 de Maio de 

1926, como acto último de consumação de um processo de transformação e de 

libertação. O acto consciente de adesão ao novo projecto, especialmente após a entrada 

de Oliveira Salazar no Governo, abriria as portas à formulação de um Estado feito à 

medida do povo que o apoiava, desejoso do expurgo da “balbúrdia” instituída. 

 

3.1.1. Da afirmação e do declínio do projecto liberal na equação do espaço da cidade, 

no Porto em particular 

O processo de construção da cidade portuguesa contemporânea – entendendo o espaço 

da cidade como o lugar privilegiado da afirmação política da Humanidade – adquiriu, 

no período atrás referido como expoente da criação e tentativa de consolidação do 

Estado Liberal, os contornos essenciais de afirmação que permitiram a aspiração a uma 

sociedade rumo à urbanidade.  

A alteração formal e funcional do espaço urbano, em paralelo com algumas acções de 

dotação de urbanidade do território que estava para além das suas margens assentou 

numa intermitência de políticas públicas que, apesar de muito lentamente, foram 

alterando o retrato do país. 

A perspectiva, absolutamente portuguesa, de considerar apenas aquilo que tem 

expressão imediata, toldou, durante muitos anos, a consciência sobre a importância de 

muitas das realizações e obra pública que foram decorrendo, como já dito, de uma 

forma intermitente, no Portugal de oitocentos. 
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A profunda modificação legislativa que se verificou incorporando parte substancial do 

ideário liberal europeu nas matrizes das leis do Estado, contrapôs, de facto, uma nova 

equação do espaço da cidade, principalmente no que concerne à sua dimensão pública. 

As sucessivas alterações do Código Administrativo e a tradução no Código Civil de 

alguns postulados importantes para a criação de uma urbanidade (embora, como 

afirmado, de uma forma lenta) contribuíram decisivamente para a transformação do 

país. Esta constatação não pode nem deve ser medida no curto prazo de vigência da 

plenitude do projecto liberal em Portugal (final da década de 1870/início da década de 

1890), sendo que a sua acção reformadora apenas serviu de influência sobre o futuro, 

acabando por não criar, no momento em que decorreu a sua aplicação, estrutura e 

sustentabilidade. 

Contudo, no caso específico da cidade do Porto, efectivamente mais “liberal” do que o 

país, a introdução na sua vida social do caminho para a urbanidade, viria, apesar de 

todas as conjunturas posteriores relacionadas com o próprio destino português, a 

conseguir criar permanências, se não imediatamente mensuráveis no plano da obra 

pública, pelo menos na esfera do pensamento e da acção política, típica de uma cidade 

contraponto ao poder de Lisboa. 

Assim, na ausência de dinâmicas fortes por parte do Estado Central que revelassem, no 

período entre o Ultimato inglês e a implantação da República, vontade agregadora do 

interesse nacional que se traduzisse em políticas de coesão territorial, o Capital privado 

e o forte poder das instituições bancárias do Porto, acabariam por substituir-se à 

inépcia de Lisboa. 

 

As políticas públicas e a obra da Regeneração confundiram-se, apesar da intermitência 

da sua presença no governo, com a figura incontornável de Fontes Pereira de Melo e 

com o fontismo. De facto, entre as décadas de 1850 e 1880, a responsabilidade da 

condução do Estado pertenceu a Fontes, o qual, atentando na correspondência trocada 

com os seus correligionários políticos, mesmo nos períodos de ausência do governo, 

não deixou de influenciar a política do Estado, voltando sempre com o estudo feito 

sobre as matérias que pretendia reformar. A sua visão cosmopolita, ampliada com as 

suas frequentes estadias nos países capitais do espaço político europeu, concebia o país 

como um projecto unitário, ao qual era fundamental reduzir as suas distâncias físicas, 

fomentar as redes de comunicações e transportes, os fluxos populacionais e as relações 

comerciais internas, apostar na industrialização e na maximização da força de 

produção, na rentabilização do esforço do trabalho, na inovação e no equipamento, 

enfim, dinamizar o país. Entre o verbo e a retórica, entre a ideia e a obra, o fontismo 

enfrentaria a forte oposição dos interesses conservadores da sociedade, profundamente 

enraizados no território que pretendia unificar, não sendo de admirar que a aplicação 

das suas políticas se tivesse revelado de difícil execução. 
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Como se afirmará neste estudo, é precisamente na recta final do seu consulado que se 

assistirá à conjugação efectiva dos esforços de obra pública entre a administração local 

e a tutela do Estado Central. 

 

A cidade do Porto – que reclamava, pelo menos desde a presidência do Visconde de 

Lagoaça na década de 1860, a necessidade de realizar obra pública que respondesse aos 

principais problemas da cidade –, caso não se tivesse interrompido definitivamente a 

governação fontista, teria sido o laboratório exemplar para a avaliação da 

implementação das políticas públicas para o espaço urbano protagonizadas pelo 

governante. De facto, principalmente no campo das mentalidades, a transformação 

decorrida na cidade desde a década de 1830, tornava possível (caso os interesses 

centrais e locais se conjugassem com os interesses do Capital financeiro estrangeiro, 

nacional e portuense) um ainda maior acento nas realizações pioneiras que, 

principalmente na esfera da infra-estruturação do espaço, foram decorrendo na área 

político-administrativa da cidade, as quais, na sua essência, serão aqui abordadas no 

Livro 3. 

 

O ambiente pré-revolucionário vivido na cidade entre o Ultimato inglês e o final do 

consulado de João Franco no governo monárquico teria, como marco estruturante, a 

revolta portuense do 31 de Janeiro. 

Apesar da derrota nas ruas do Porto, a influência, de facto, do movimento republicano 

no governo da cidade far-se-ia sentir durante o período de falência final do regime 

monárquico português. A “infiltração” de políticos republicanos na administração 

monárquica e o acordo tácito de âmbito político que se firmaria na cidade 

possibilitariam alguma contenção à ira popular relativamente a um regime que 

apresentava profundas marcas de desagregação e pelo qual, como se constataria a 5 de 

Outubro de 1910, o povo não levantaria armas em sua defesa e possibilitaria a 

implementação de políticas de gestão urbana (principalmente entre o final da década 

de 1890 e 1909) que introduziriam definitivamente a equação das questões 

contemporâneas de organização do espaço público na agenda política da cidade. 

 

Consciente da perda de poder real na sociedade portuguesa, o Rei D. Carlos 

experimenta a fórmula política da Ditadura, entregando o poder executivo a João 

Franco. A contestação popular à fórmula de exercício do poder executivo indexada aos 

partidos do Rotativismo ameaçava a própria sobrevivência do regime. Contudo, esta 

nova solução ainda contribuiria mais para o adensar dos protestos e revelar-se-ia 

absolutamente espúria para dominar a situação. 

O Estado Central, em situação de gestão de bancarrota desde a década de 1890, 

impossibilitaria, na prática, a consecução da obra urbana, tornando-a incapaz de 

responder às necessidades das populações, principalmente nos assuntos que remetiam 

para a sua própria sobrevivência física. As políticas de pendor higienista reclamadas, 
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com grande impacto público no Porto desde a década de 1870, seriam truncadas na sua 

aplicação e execução pois a condição de país devedor à Banca internacional 

(essencialmente inglesa, francesa e alemã) colocavam Portugal na condição de país 

mutilado na sua soberania. 

A questão tornara-se num perfeito ciclo vicioso que resultava no imobilismo do Estado 

e, no que respeita à dívida – para com os credores internacionais, para com aqueles 

que, principalmente os bancos, haviam emprestado avultadas quantias financeiras ao 

país para a realização de obra pública a juros que muito dificilmente seriam honrados 

no curto ou mesmo médio prazo – difícil de sustentar. 

Todavia, se atentarmos nas dinâmicas e nos registos fotográficos do ambiente de obra 

pública na, então, segunda cidade do Reino, verifica-se que se continuava a investir – 

embora, como se pensa poder ficar demonstrado mais adiante, sem qualquer 

capacidade de consequência ou estrutura. A realização da obra pública, absolutamente 

comprometida com as vontades do Capital privado, apenas conseguiria lançar as suas 

bases, não beneficiando o regime vigente (nem o seguinte) no campo da propaganda 

política e da penetração social.  

 

A imagem do Porto continuava a ser a de uma cidade de trabalho (nas ruas, no 

comércio, nas indústrias), mas incapaz de construir riqueza e de resultar em factores de 

produtividade que permitissem resolver os inúmeros problemas de uma cidade ainda 

em franco crescimento acelerado, destino óbvio, à época, para os milhares de 

desherdados das províncias vizinhas que a ela se deslocavam e nela permaneciam em 

busca de oportunidades de trabalho. 

O ambiente era de tal ordem que nem as elites do poder representativas das classes 

mais abastadas da cidade conseguiam já fomentar as suas políticas de obra pública as 

quais, como adiante será desenvolvido, visavam, antes do mais, garantir a sua 

sobrevivência como classe dominante. 

 

A então chamada de “Monarquia Nova” que acompanharia a “marcha fúnebre do 

regime” entre 1908 e 1910 radicalizaria as suas posições ao se demarcar publicamente 

da acção dos partidos políticos. A acção destes últimos seria então, num último esforço 

do poder real, verdadeiramente diabolizada, aproveitando a tendência nacional para a 

culpabilização “dos outros” pela situação. A “batalha da urbanidade” continuaria na 

sua condição expectante, sem agentes políticos empenhados na sua realização, 

especialmente pela condição de falta de meios financeiros. A questão era mesmo 

paradoxal, necessitando a Monarquia de realizar obra, via a sua acção reduzida à 

insignificância da gestão corrente dos dossiers, circunstância que impediria, por muito 

que fosse as realizações propagandísticas e populistas próprias dos momentos da 

história em que se quer retocar a imagem do poder. 
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Como afirmado, a cidade receberia o novo regime sem grandes manifestações de apoio 

aos responsáveis cessantes. A acção das novas administrações decorreria na sequência 

das anteriores e, apesar do novo figurino legislativo produzido pela República 

provisória do período entre 1910 e 1911, não parecia haver grandes transformações na 

forma e no exercício do poder local, o qual, com outra roupagem administrativa, se ia 

limitando a dar (ou não dar) sequência aos assuntos que transitaram dos tempos da 

gestão em Monarquia.  

 

A obra pública ou estava parada ou entregue à acção de empresas privadas. Com a 

República constituinte, as aspirações dos defensores das teses que pretendiam ver 

implementada uma completa descentralização do poder (expressas nas teses do 

Congresso Municipalista de 1909 em Lisboa) viram as reformas continuarem por 

concretizar, apesar de uma renovada Constituição aprovada em sede de parlamento 

nacional no ano de 1911 a qual abria um quadro legal propício à sua realização. Mas, o 

novo centralismo (desta feita republicano) deixava transparecer o receio das classes 

dirigentes relativamente à força dos agentes locais, especialmente, como se dizia à 

época, após o novo regime ter sido implementado na generalidade do território 

nacional, “por telegrama”. 

 

Os anos anteriores à 1ª Guerra Mundial (na qual Portugal participaria ao lado das 

potências aliadas a partir de 1916) consubstanciaram a versão imobilista e a 

impossibilidade de criar uma cidade nova. Não se aproveitou o facto de, passado perto 

de trinta anos do início da presença republicana nas margens ou mesmo no seio das 

administrações municipais, sem o espartilho das convenções monárquicas e da sua (na 

parte final do regime) visão centralista da gestão do território, finalmente ser possível 

fazê-lo. 

O facto de a maior parte do tecido empresarial português desta época se encontrar, à 

semelhança do Estado Central e da Administração Local, excessivamente dependente 

dos acontecimentos sociais e políticos, mas também económicos e financeiros das 

potências europeias e da balança de comércio externo, denotar claramente um forte 

pendor para um peso asfixiante das importações de produtos, mas também de 

tecnologia, originou que, como se assistia a um generalizado esforço de guerra no 

teatro europeu, as suas actividades ficassem absolutamente condicionadas pela 

operatividade desses fornecedores e da sua maior ou menor liquidez financeira.  

No contexto urbano, esta situação contribuiria ainda mais para a falência dos vários 

projectos de transformação que tardavam em sair do papel ou que, mesmo no caso de 

já se ter verificado a sua implementação, se deixavam arrastar no tempo, subvertendo a 

raiz, a razão e o objectivo da sua realização. 

 

A contestação à incapacidade efectiva de gestão e ordenamento do território municipal, 

mas também da região adjacente (posteriormente chamada nos anos de 1930 de 
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concelhos limítrofes) encontraria na cidade do Porto um palco acolhedor (reflexa nos 

discursos de alguns elementos das vereações municipais) e atingiria mesmo 

proporções de alguma expressão pública, no caso do Porto e das administrações de 

Eduardo Santos Silva (1914/1916 e 1917-1921), mas também de Armando Marques 

Guedes (1919-1920) e Aurélio da Paz dos Reis (1919/1923), sendo o segundo elencado 

nesta pequena lista, um dos principais defensores da inversão da situação de concessão 

dos serviços urbanos). 

 

À excepção de Coimbra (como adiante se relatará), nenhuma das principais cidades 

portuguesas (nem as outras) possuía a propriedade total dos serviços urbanos, vendo-

se completamente caucionadas nos actos de planeamento e decisão e, embora lançando 

obra pública e acompanhando, na medida das possibilidades reais as inovações do 

regime republicano, na prática, contribuía paulatinamente para a sua própria falência. 

A administração militar da cidade que a governaria durante o ano de 1918, mandatada 

pelo consulado presidencial de matriz ditatorial de Sidónio Pais, não teria, 

objectivamente, nem tempo nem recursos financeiros para dar sequência às obras 

urbanas. 

 

A cidade do Porto, cujos limites administrativos se haviam fixado na década de 1890 e 

que vira transferido o seu centro nevrálgico da cota baixa para a cota alta 

(essencialmente devedora do novo atravessamento entre margens proporcionado pela 

construção da ponte Luís I) necessitava da invenção de uma afirmação dessa nova 

centralidade. Os estudos de concepção da nova avenida da cidade (da 

responsabilidade do arquitecto Barry Parker), embora não se encontrassem 

definitivamente terminados (o projecto sofreria algumas alterações já no curso da obra 

urbana) deram lugar, ainda no ano de 1916, ao início dos trabalhos de demolição dos 

edifícios do topo norte da Praça D. Pedro (tendo obrigado o edifício dos Paços do 

Concelho a transferir-se para o Paço Episcopal) e dos quarteirões a montante que, até à 

década de 1950 (a nova Câmara seria inaugurada em 1952), seriam intervencionados, 

num processo de transformação urbana global da área central da Baixa da cidade. 

 

A impossibilidade cadastral de executar o projecto da nova avenida na sua totalidade 

(essencialmente pelo facto da existência dos edifícios da Igreja e Ordem da Trindade, a 

Norte) fez com que não se tivesse podido executar uma avenida com a dimensão da 

sua congénere lisboeta, acabando por se circunstanciar à forma de praça urbana 

pontuada, no seu extremo de cota superior, pela própria Câmara. Este urbanismo 

servia os desígnios do poder político e constituía-se (embora dificilmente) num acto de 

afirmação das autoridades civis do município formando um espaço que, à imagem das 

cidades do norte do continente europeu, criava uma “sala de visitas” para a cidade, 

mas também um local de concentração das sedes das suas principais instituições – 
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especialmente as que fixavam o poder da Banca privada, mas também dos principais 

órgãos de informação e, posteriormente, de alguns dos cafés de referência portuense. 

Contudo, esta necessidade de criar novos espaços para as forças representativas do 

poder não se traduziria numa obra rápida, tendo decorrido cerca de quarenta anos 

desde a sua projectação até à conclusão.Este “laboratório” urbano em que se tornou a 

(baptizada após a 1ª Guerra Mundial) Avenida das Nações Aliadas, seria a plataforma 

privilegiada para aferir as múltiplas transformações urbanas que, principalmente na 

definição e uso do espaço público, decorreriam na cidade. 

 

A República, à imagem do regime anterior, necessitava de actos e de realizações de 

afirmação pública. Os processos de renovação dos centros urbanos (com diferentes 

expressões no plano do país) absorveriam imensos recursos e mão-de-obra, e, em 

especial nos casos particulares do Porto e de Lisboa, contribuiriam fortemente para a 

alteração da imagem destas cidades. Mas não bastava criar espaço, era preciso dotá-lo 

de uso e infraestruturá-lo. No Porto, pode-se mesmo afirmar que a passagem das redes 

fundamentais de estruturação urbana (transportes, abastecimento de águas, 

saneamento e iluminação) por este novo espaço contribuiriam, para além das afinações 

ao seu desenho final, para a sua real dotação de centralidade nevrálgica no plano do 

ordenamento do território concelhio, pelo facto deste funcionar com uma plataforma 

essencial, não só de articulação de atravessamentos mas também de controlo dessas 

mesmas redes. 

O seu desenho, como se verá no decurso do Livro 3 deste estudo, estaria fortemente 

indexado às propriedades e exigências dos sistemas adoptados, fazendo com que a sua 

formalização, para além do “urbanismo subterrâneo” (expressão vulgarizada entre os 

técnicos entre as décadas de 1940 e 1950), contemplasse as necessidades do material 

circulante, nomeadamente o relativo ao sistema de transportes urbanos (eléctricos, 

autocarros e troleicarros). 

 

Após o assassinato de Sidónio Pais, o Governo do país é devolvido à fórmula 

tradicional republicana da primeira metade da década de 1910, originando a expressão 

de “Nova República Velha”, pelo retomar do protagonismo político dos seus actores 

principais, nomeadamente os sectores “democráticos” do Partido Republicano 

Português (PRP). 

Entre os anos de 1919 e 1921, verifica-se uma espécie de “refundação falhada da 

República” e, apesar do que adiante se nomeará de forte impulso agregador do espírito 

municipalista (com o congresso de Lisboa em 1922), as várias acções dos municípios 

portugueses no sentido de criar condições de urbanidade e de reforçar o serviço 

público prestado não conseguiriam contornar eficazmente o peso do Estado Central e, 

novamente, a “balbúrdia” infectaria a vida pública. 
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Nos anuários da CMP relativos aos anos de 1923 e 1924, será possível aferir que, apesar 

da conjuntura, as realizações municipais e a absorção dos principais serviços públicos 

(escolas, corpo de salvação pública, matadouro, padaria, lactação, entre outros) davam 

nota de querer efectivar, qualificando a acção municipal, a transferência de 

competências que o Estado Central promovera para a tutela dos municípios. 

Todavia, como os principais serviços ainda continuavam nas mãos do Capital privado, 

esta concentração de funções na esfera municipal revelar-se-ia espúria pois carecia de 

sustentabilidade – à excepção do gás e electricidade, a impossibilidade de 

municipalizar (no caso do Porto) o abastecimento de águas (Compagnie Générale dês 

Eaux à Porto) e os transportes públicos (Companhia Carris de Ferro do Porto) 

conduziriam a uma gestão incompleta do território e à impossibilidade de se planear a 

cidade como um todo unitário e coeso, e de, no fundo, poder aplicar a as ideias 

consagradas em lei da nação. 

 

A República conservadora (1922/1923) e a República “esquerdista” (1924/1925), 

abririam alas à República “moribunda” que, entre 1925 e 1926 tornaria realmente 

possível a conquista do poder político pelas forças mais reaccionárias do próprio 

regime republicano e, tal como dezasseis anos antes, as populações pouco ou nada 

fizeram pela defesa do poder instituído, acreditando mesmo, numa nova Regeneração. 

Os vários golpes militares decorridos entre 1921 e 1926 – em paralelo com a confusão 

eleitoral dos vários escrutínios tanto para o Governo da República como para os 

governos municipais e distritais – tornariam possível o ambiente de descrédito 

generalizado vivido na segunda parte do primeiro período republicano português. 

De facto, o conspiracionismo, motivado pela rechaça à praxis política das diferentes 

transmutações do PRP e dos grupos de interesses associados (essencialmente 

financeiros) boicotou todas as tentativas civis de “democratização” da Democracia. 

A cidade e o seu espaço continuariam à espera de melhores oportunidades para se 

desenvolverem e o projecto liberal estava perto da derrota final. 

 

3.1.2. O papel fundamental da Ditadura na invenção de um Estado Novo 

A crise da República – que vários sectores associados ao golpe militar de 1926 ainda 

julgavam ser possível resolver no plano institucional, da Constituição e dos partidos –, 

com o afastamento de Mendes Cabeçadas do Governo no início do Verão desse mesmo 

ano – reforçaria as posições dos militares que advogavam a instauração de um regime 

ditatorial com a capacidade de reestruturar a vida nacional. Embora muitos deles 

defendessem a existência de apenas um período transitório de privação das liberdades 

públicas, já no final do ano de 1926 (e principalmente com o esmagamento da 

Revolução do 3 de Fevereiro no Porto – 7 em Lisboa), definitivamente o regime 

enveredaria pela prática de administração ditatorial, incorporando as forças mais 

radicais que pugnavam pelo surgimento de um Mussolini português e que haviam 
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protagonizado uma das tentativas de golpe militar anteriores a 28 de Maio (em 2 de 

Fevereiro de 1926), ainda sufocada pelo regime republicano. 

 

No plano das Câmaras Municipais, o novo Governo nomeou um conjunto de 

administrações militares que exerceriam o seu poder entre 1926 e 1932, funcionando 

como extensões locais do poder Central. Sobretudo a partir de 1928, o seu papel foi 

fundamental quer no controlo efectivo do espaço político e social do território como no 

teste das políticas públicas que informariam de conteúdo administrativo/territorial a 

construção do edifício do Estado Novo. 

No entanto, a sua acção teve uma virtude (embora questionável, no plano ideológico, 

sobretudo na acção dos municípios após 1933) que se consubstanciou na chamada a si 

da tutela dos principais serviços urbanos (ainda que não imediatamente todos) 

permitindo a sua equação ao serviço do novo projecto político. 

 

A cidade liberal do século XIX enfrentava o seu estertor. Os modelos de ocupação e de 

gestão do território plasmados na prolixa legislação republicana iriam finalmente ser 

alvo de regulamentação – já não pelos seus criadores mas sim por um poder que, 

simultaneamente enquanto os recuperava para a agenda política, lhes conferia um 

novo figurino legal e, acima de tudo, uma regulamentação e uma prática radicalmente 

diferentes. 

No plano experimental, a acção local da institucionalmente denominada Ditadura 

Militar (1926/1928) e Nacional (1928/1932) apostaria nas expropriações por interesse 

público e na recuperação da obra de carácter micro local, de pequena escala e, 

essencialmente de equipamento público da cidade. 

No caso portuense, como constará da reflexão patente no Livro 3 sobre a acção social 

da Administração Militar, a resposta dada às populações e às suas reclamações e 

reivindicações seria sempre absorvida pelo município da forma mais populista 

possível, apetrechando a cidade de pequenos equipamentos e infra-estruturas no 

espaço público mas não resolvendo, de facto, nenhum dos problemas que a cidade 

penosamente atravessava (a deficiente rede de transportes, a falta de habitação social, a 

ínfima percentagem de cobertura do abastecimento de água ou a inoperância quase 

total de uma rede de saneamento recebida definitivamente dos seus construtores 

ingleses no ano de 1927, mas com reduzido número de ramais executados). 

 

Ao invés de (especialmente a partir de 1929) aproveitar o reforço das dotações 

orçamentais por via da propalada regularização das contas públicas para a reforma 

urbana e o aumento dos índices de urbanidade (tinha tudo à sua disposição desde um 

enquadramento político e legislativo que o servia até à recuperação para o património 

municipal dos principais investimentos em redes e equipamento de apoio realizados 

pelos construtores e concessionários de exploração estrangeiros aos quais tinham sido 

resgatados), persistiu (não inconscientemente nem por acaso) na via da resolução do 
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pequeno problema e da cultura do objecto urbano. Mesmo tendo chamado a si alguns 

técnicos da área do planeamento urbano para ajudar à tarefa, a sua preferência (aliás 

coincidente com a visão desses técnicos cooptados das anteriores fileiras do regime 

republicano) por uma visão da cidade por zonas e por grandes vias de atravessamento, 

desprezando as potencialidades dos pequenos lugares, o relevo e a hidrografia, 

contribuiu para a não fixação de riqueza e para o desincentivo à regulação da cidade de 

uma forma unitária. Com a sua acção, enormes parcelas do espaço (público e privado) 

continuariam sem estar debaixo de um domínio e de uma capacidade de incorporação 

estratégica no tecido da cidade, apenas lhe pertencendo administrativamente. O 

próprio desenho das redes, ao privilegiar o centro tradicional da cidade, ao não 

promover a ligação entre as diversas periferias concelhias, caso não fossem as virtudes 

do desenho herdado dos seus construtores, correria o risco de não conseguir ser 

realmente abrangente. Efectivamente, se olharmos para o retrato da cidade no final da 

década de 1930, constatamos que ainda estava tudo por fazer e que, apenas na década 

de 1950, a maior parte dos projectos iniciados no final da década de 1920 seriam 

realmente continuados e, sobretudo, começariam a fazer sentido. 

Como se a cidade tivesse permanecido adormecida, como se esse “urbanismo 

subterrâneo”, latente durante décadas, tardasse a cumprir os desígnios da sua 

realização, prolongando indefinidamente o conflito entre a cidade, os seus habitantes e 

as estruturas que os deviam apoiar, no quotidiano, na conquista do conforto e do 

progresso – realmente os pré-requisitos para a construção da vida no espaço 

contemporâneo. 

 

A leitura dos Diários do Governo, publicados no período entre 1927 e 1933, revelou-se 

uma ferramenta essencial para a compreensão do rumo dos acontecimentos nas suas 

várias frentes de actuação, mas também constituiu a base de compreensão essencial do 

período republicano. Os “homens do 28 de Maio”, no sentido de fundamentar as suas 

opções, descreveram (nos preâmbulos legislativos) as opções tomadas nos anos 

anteriores, abordando, de uma forma bastante aprofundada, aquilo que, no seu 

entendimento, constituíam as principais lacunas dos diplomas anteriores. 

Desta vez, a intenção era mesmo alterar a ordem pré-estabelecida e reinventar a cidade, 

formatando-a à imagem do seu projecto político. No âmbito dos escritos presentes no 

Livro 3 do presente texto espera-se que esta tese fique demonstrada, não no sentido de 

vincar que a nova concepção de espaço, o “novo homem”, a “nova sociedade” e o 

“novo Estado” resultaram de um processo automático de criação, mas que foram o fim 

esperado da deriva do projecto liberal português, à imagem do que aconteceu na maior 

parte do continente europeu. 
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4. A Política e os seus agentes na transformação da cidade entre a República e 
o Estado Novo  

A Política, nas suas diversas formas e práticas de expressão pública – na sua máxima 

expressão que é a cidade, o seu espaço e as suas instituições – foi sempre o grande 

motor das transformações essenciais da sociedade e do território da responsabilidade 

da humanidade. Porém, uma das frequentes confusões de conceito – entre o político e o 

partidário – conduziu a uma relação de amor e ódio entre a sociedade em geral e os 

agentes políticos, cuja compreensão pode ajudar a entender circunstâncias da vida 

contemporânea. 

Pelo tanto, na actualidade, assiste-se a uma rejeição de uma faixa maioritária da 

sociedade relativamente aos agentes políticos em geral que se alastra aos agentes 

partidários (expressa nos resultados de múltiplas sondagens, inquéritos de opinião, 

mas também nas estatísticas oficiais e nos resultados dos vários actos eleitorais que 

decorreram em Portugal desde 1974), recuperando práticas e modos de reacção 

popular à Política e à forma como é conduzida que foram frequentes no período entre 

as revoluções liberais das décadas de entre 1820 e 1850 e que se acentuaram no 

processo de degeneração do projecto de construção desse mesmo Estado Liberal entre 

1890 e o final da década de 1920. 

A frequente consideração dos partidos e dos seus principais agentes como 

representantes de interesses e de classes, como sujeitos colectivos de pressão e 

influência social, financeira e económica, tem feito recuar a sociedade portuguesa aos 

níveis de rejeição e de falta de identificação com os agentes políticos que conduziram, 

por várias vezes, o país à exultação, afirmação e prática, de facto, das ideias defendidas 

pelos agentes mais autoritários e autocráticos da sociedade. Os partidos são 

identificados como extensões de máquinas representativas de interesses particulares, 

perdendo-se na sua acção corrente a noção de democraticidade e de representatividade 

que, como elementos úteis ao processo de regulação e reforma da sociedade, deles se 

poderia expectar. 

Os vários partidos da sociedade, necessários para a construção do Estado como um todo 

unitário, essenciais para a valorização da diversidade das partes e para a sua inclusão 

no processo de urbanização do ser humano cada vez mais, pela distância e arrogância 

aparente e efectiva, têm contribuído para o aprofundamento do processo de 

alheamento dos cidadãos relativamente à construção da opinião pública e à direcção 

dos assuntos relacionados com o governo do território nos seus diversos e diferentes 

significados, formas e representações. 

 

* 

Em Portugal, na antecâmara da implantação do autoritário Estado Novo, foram vários 

os momentos de ditadura unipessoal e de corporações de interesses (1890-1930) que 

motivaram o afastamento entre as classes dirigentes (políticas e, sobretudo, partidárias) 

e a população, evidenciando o divórcio entre os representados e os, mais ou menos 
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legítimos, seus representantes. A reacção, em múltiplas ocasiões protagonizada pelos 

mais altos responsáveis da nação (tenha sido em Monarquia ou já em República) 

conduziria a períodos frequentes de afirmação uninominal que levariam à perda da 

base de sustentação natural dos vários tipos de governo do Estado e que, no limite, 

levariam às alterações fundamentais mais relevantes de transformação da situação 

política do Portugal de entre séculos – as revoluções do 5 de Outubro de 1910 e do 28 

de Maio de 1926. 

O processo (processos) de defesa das classes dominantes e dos seus grupos de 

influência na sociedade conduziria à consecução de políticas para o território 

absolutamente desfasadas das reivindicações populares. Considerando os processos de 

transformação da cidade e da sociedade (entre a ruralidade dominante e a 

industrialização florescente) que se verificavam então, era de prever a intensificação da 

reclamação de outras condições de vida nas cidades. Tanto em Lisboa como no Porto, 

onde se conglomerava a maioria do capital financeiro e do poder empreendedor, e 

concentravam-se as principais experiências de alteração do modo de vida no âmbito da 

afirmação dos processos de modificação dos níveis de conforto, traduzindo-se nos 

vários projectos de infra-estruturação do território que, desde os transportes, ao 

saneamento e abastecimento de água, à iluminação e à criação dos serviços e 

equipamentos essenciais de apoio à vida urbana, então foram iniciados e que hoje nos 

parecem imprescindíveis. 

 

A degeneração da vida política nacional não é uma contingência da actualidade, pois, 

apenas dá sequência ao espírito do rotativismo oitocentista (que não se esgotaria com a 

implantação da República e continuaria vigente, apesar da alteração de regime, até ao 

início da Ditadura Militar de 1926). 

Essa progressiva falta de identificação entre as populações, a classe política e os 

partidos conduziria então, à semelhança do que se passava no resto da Europa, à 

confiança na acção dos partidos que pretendiam expurgar as nações europeias do que 

definiam como “barafunda” (no Portugal monárquico, Rafael Bordalo Pinheiro, num 

dos seus mais contundentes cartoons, caracterizá-la-ia, pela crítica desenhada, como “A 

Política, essa porca”) – descredibilizando tanto a Monarquia constitucional como a Iª 

República. 

 

De facto, quer no que respeita às principais linhas de acção e princípios de governo, 

quanto no que respeita aos partidos dominantes na esfera do governo central e local, o 

que realmente divergia (mais do que as políticas específicas para a organização e 

gestão do território) acabava por ser, principalmente nos partidos da República, as 

próprias concepções de modelo organizativo do Estado. Variando entre a concepção 

mais centralista e a mais descentralizadora, pouco espelhariam das dinâmicas de 

discussão na sociedade nos vários fóruns de opinião – mesmo quando muitos dos seus 

partidários se encontravam na direcção de novas vias para a alteração das formas de 



 157

governo. Os congressos municipalistas seriam expoentes prolixos da discussão de uma 

via alternativa, em república, à situação, pelo menos no que se pode ler dos 

documentos produzidos e do impacto na imprensa. 

Mesmo assim, é justo afirmar o esboço de afirmação política do poder municipal neste 

período final da gestão republicana, entre 1924 e 1926, tendo-se conseguido um maior 

envolvimento das populações nos processos de decisão local – ainda que de pouca ou 

nenhuma consequência, as últimas coligações autárquicas que constituíram governo 

municipal nestes dois anos protagonizariam avanços decisivos em matérias de 

reorganização do território e dos serviços da cidade que seriam absorvidos pela 

dinâmica ditatorial nos seus primeiros tempos – como reflexo directa, torna-se difícil 

perceber a actuação dos vencedores do golpe de Estado de 1926 sem o entendimento 

do período imediatamente anterior. Ao contrário da aparente ruptura, mais uma vez, 

vingou o forte pendor para a continuidade que tipifica a vida política nacional, mas 

também sobreveio a habitual simpatia nacional pelos actos de decisão musculada e 

autoritária – um traço de permanência da sua identidade. 

 

Como complemento de informação, base para possíveis reflexões futuras, é 

fundamental tentar perceber a influência que tem sobre os vários actos de escolha e 

apoio político das populações, o seu elevado (ainda hoje) grau de iliteracia funcional no 

que respeita à leitura e entendimento dos programas políticos dos partidos. 

 

 

4.1. O Regulamento ditatorial das leis da República 

Em Portugal, assistiu-se a um período de inconstitucionalidade institucionalizada entre 

1926 e 1932. O facto de não se ter procedido à alteração da Lei constitucional sublinha a 

ilegalidade do regime e da situação em que se viveu durante estes seis anos e que só 

viria a ser realmente “corrigida” com a Constituição Corporativa, no ano de 1933. 

Mas não foi só no contexto constitucional que se experimentou a ilegalidade. As várias 

leis gerais que continuaram vigentes – praticamente todas aprovadas durante os 

governos da 1ª República – careciam de regulamentação própria (que havia tardado 

em aparecer). Assim sendo, muito da produção dos governos entre 1926 e 1932 

consistiu na regulamentação dos conceitos e das leis republicanas e, sem grande 

esforço, pode-se afirmar que, na ausência de regulamento anterior, lhes deram 

continuidade e oportunidade de serem aplicadas na prática. 

Nesse sentido, a leitura e a interpretação dos Diários do Governo editados neste 

período são verdadeiros manuais de História de Portugal pois, por tão fundamentados 

relativamente aos processos legislativos anteriores, nos permitem entender as suas 

lacunas e a acção que sobre elas a Ditadura exerceu, tendo-se revelado uma ferramenta 

importante no decurso desta investigação. 

O carácter exaustivo dos preâmbulos legislativos – bastante concretos e sérios 

relativamente ao enquadramento destas acções de regulamentação em forma de lei – 
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constitui um forte argumentário justificativo do projecto político que se pretendia 

afirmar. 

Por entre a indefinição, foi-se construindo a alternativa no contexto da nova situação. 

 

* 

No plano autárquico, a acção das comissões administrativas militares (vigentes até 

1932) no campo das políticas para a cidade e para o seu território, à semelhança e em 

consonância com a prática generalizada no resto do país, daria corpo ao início do 

processo de reinvenção do espaço da cidade em Portugal, num contexto que, 

principalmente a partir de 1928 e do início, de facto, do consulado salazarista, 

conduziria à reformulação da portugalidade e à construção de uma nova imagem para 

Portugal que, ainda hoje, prepondera no imaginário nacional. 

 

Em conformidade com o que adiante se desenvolverá a propósito do caso portuense 

(Livro 3), a Comissão Administrativa Militar da Câmara Municipal do Porto levará a 

cabo um vasto programa de reforma do espaço da cidade que, traduzido e apresentado 

ao público nas suas principais linhas orientadoras e acções efectuadas em 1932, nos 

informa da estratégia e dos projectos de transformação social e urbana então em curso 

e previstos. Neste sentido, a aposta na “colonização interna” do território portuense, na 

sua infra-estruturação básica e a alteração das suas dinâmicas, fluxos internos e 

regionais e na tentativa de afirmação como “cabeça de região” acabariam por ser 

aproveitadas pelo Estado Central para, a partir de 1934, se eximir das suas funções e 

obrigações nessa tarefa, sobrecarregando a cidade com o ónus (por ser pouco 

financiado) da reorganização de um território mais abrangente, comummente chamado 

de Grande Porto. Assim, se por um lado o Estado Central respondia às necessidades 

básicas do território concelhio por via de decretos-lei que pretendiam contribuir para a 

regularização da cobertura infra-estrutural do território, ao responsabilizar a tutela 

autárquica do essencial desse processo sem a dotar de autonomia financeira e de 

meios, por outro, criaria um longo período de desinvestimento urbano por via da 

obrigatoriedade de administração do município portuense sobre uma vasta área, sem 

as dotações financeiras expectáveis para uma tutela regional. 

Perante esse cenário e ainda com os anticorpos legados por uma administração militar 

que havia sido bastante relutante face à perda de poder, a cidade demoraria cerca de 

vinte anos a recuperar a iniciativa de transformação que iniciara neste consulado de 

seis anos.  

 

Esta situação, não desfasada do panorama nacional na esfera da administração local, 

espelharia a sistemática retirada de competências à tutela castrense, sem que a 

“sociedade civil” possuísse as mesmas “armas” para promover a continuidade das 

reformas – pelo menos até ao período pós 2ª Guerra Mundial e aos apoios externos à 

industrialização e modernização do país. Seria esse novo ciclo de desenvolvimento 
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que, paradoxalmente, conduziria ao desmoronamento político do regime salazarista, 

fustigado pela crescente organização e eficácia das acções oposicionistas, pela alteração 

do modelo de sociedade (tendencialmente mais urbana e industrial) e pela falência do 

projecto colonial consubstanciado pela assunção efectiva no campo militar da derrota 

na guerra colonial. O regime criaria, no seu seio, as condições para o seu próprio 

estertor. A imagem da urbanidade, absolutamente contrária aos desígnios ruralistas e 

conservadores do salazarismo mais ortodoxo, tornaria incomparáveis as fotografias da 

cidade das décadas de 1930 e 1960. Literalmente. 

 

 

4.2. Municipalismo e municipalização dos serviços essenciais 

Das Leis republicanas ao Decreto-Lei da Ditadura 
“Em Portugal, as primeiras municipalizações tiveram lugar no concelho de Coimbra: em 
1888 a do serviço de abastecimento de água, em 1904 a do serviço de iluminação, em 1910 
a do serviço dos transportes colectivos por tracção eléctrica.” (Caetano, 1937) 
 

Tal como se afirmaria no Congresso Municipalista de Lisboa de 1922 (talvez o último 

grande fórum de discussão das ideias municipalistas no âmbito do período em estudo), 

o carácter pioneiro da Câmara conimbricense relativamente à adopção das teses 

municipalistas (que, especialmente em Londres e nalgumas cidades dos Estados 

Unidos, vingavam nas políticas públicas de governo local), servia de modelo a outras 

vereações – a acção do presidente do município Marnoco e Sousa (1904 e 1910), 

propiciou, por duas vezes, o impulso conferido a esta opção de gestão dos serviços 

públicos então julgados essenciais para a vida urbana. 

 

As palavras de Marnoco, proferidas na sessão da Câmara a que presidia no ano de 

1905 (28 de Abril) tornavam clara a orientação política do município conimbricense: 
“Em Coimbra tem-se feito sentir poderosamente o movimento da municipalização dos 
serviços públicos, que hoje se impõem a todos os espíritos lucidamente orientados como 
norma duma boa administração municipal.” (…) “Sob a pressão destas ideias [socialistas 
e radicais], a municipalização dos serviços públicos alcançou um grande 
desenvolvimento, absorvendo a água, o gás, a electricidade, os tramas, os matadouros, as 
padarias e tantos outros ramos de interesse geral” (…). “Os municípios não têm hoje 
unicamente uma acção social, no sentido de melhorar as condições desgraçadas das 
classes trabalhadoras e desprotegidas, esmagadas sob o peso de um regime cada vez mais 
injusto e opressivo.” (Anais do Município de Coimbra-1904-1919, 1919: 34) 

 

A municipalização dos serviços públicos em Coimbra seria efectivada na sua totalidade 

em 1908, tendo a sua direcção – estabilizada na figura do engenheiro Charles Lepierre 

em 1910 – enveredado por uma gestão empresarial, com o registo documental de todas 

as operações realizadas, desde a obra à administração do pessoal dos serviços. 
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Contudo, aquilo que tinha começado por uma gestão e exploração directa do 

município (por se julgar rentável) despertaria, logo a partir de 1922, a apetência pela 

concessão a privados – facto que não teria lugar. 

Esse processo seguido pela cidade de Coimbra seria, até à implementação do regime 

ditatorial de 1926, efectivamente ímpar no plano nacional no que respeita à 

conglomeração dos serviços públicos sob a tutela dos municípios.  

Ao contrário do que se passou nesta cidade, a maior parte dos serviços de utilidade 

pública começaram por ser concessionados ao Capital privado e o seu processo de 

municipalização estender-se-ia durante bastantes anos. 

 

Quanto a Lisboa, a questão teve contornos diferentes, uma vez que a maior parte 

desses serviços se encontrava na tutela da administração central e não da local, tendo-

se organizando diversas empresas públicas associadas à lógica dos interesses directos 

do Estado Central (como por exemplo nos casos dos transportes e do abastecimento de 

água – Carris e Companhia das Águas de Lisboa). 

 

Embora muitas cidades portuguesas tenham enfrentado processos semelhantes no que 

diz respeito à criação e exploração dos serviços públicos de âmbito local, o caso da 

cidade do Porto é, relativamente aos tempos e aos modos associados, apesar de tudo, 

único.  

A cidade começou por entregar todos os serviços à exploração de privados e, 

conquanto a forte contestação (inclusivamente no seio de algumas vereações 

republicanas) só no ano de 1946 conseguiria constituir os seus serviços 

municipalizados de uma forma integral – a concessão do serviço de transportes 

públicos (apenas resgatada nesse ano) seria o culminar de um processo efectivamente 

atribulado, pejado de diversas querelas e questiúnculas que foram inundando de 

processos jurídicos, os tribunais da cidade e deram origem a inúmeras polémicas nos 

espaços de debate e de opinião da cidade, principalmente na imprensa escrita, matéria 

que será alvo de desenvolvimento no Livro 3. 

 

O capital investido pelos municípios em determinadas redes infra-estruturais do seu 

território concelhio resultou muitas vezes numa ausência de retorno directo pelo facto 

de as relações com essas empresas privadas não serem as melhores, obstaculizando o 

funcionamento integrado das redes que, então, se começavam a criar e que, não 

estando todo o seu domínio sob uma única tutela, nem havendo os mecanismos 

adequados para a regulação da actividade dos operadores privados, acabavam por ser 

inoperantes. Por isso, também o processo portuense é exemplar, constituindo um 

excelente caso de análise que pode ajudar a compreender parte da pobre capacidade de 

criação de meios estruturais e estruturantes da vida na cidade e da organização do seu 

espaço. 
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* 

Magalhães Lima, na sua tese publicada nas actas do Congresso Municipalista de 1922, 

intitulada de “Escola de Educação Cívica” tem a oportunidade de fazer uma análise 

bastante atilada do panorama nacional após doze anos de regime republicano, 

reflectindo a opinião (corroborada nas teses do próprio congresso, da prevalência do 

centralismo e da sua perversidade na gestão do território, continuando a verificar-se, 

como afirma na parte final da seguinte transcrição, “a tirania da autoridade, o abuso, o 

arbítrio, a iniquidade”. 
“Estou convencido que outra teria sido a sorte do regime se rigorosamente se tivesse 
observado os princípios que o Congresso [municipalista de Lisboa (1922)] tão 
galhardamente proclamou, à maneira dos antigos Estados gerais, nas suas memoráveis 
sessões. Henriques Nogueira, no seu livro A Reforma, que ficou como um pequeno 
Evangelho, para todos os que, depois dele, abraçaram as ideias republicanas, não 
compreendia uma República, sem uma base municipalista. E quem diz municipalista, diz 
federalista. É a expressão máxima da liberdade. A fórmula federalista, como fundamento 
da Democracia, é a única verdadeira. O indivíduo livre na família; a família livre na 
paróquia; a paróquia livre no município, o município livre na província; a província livre 
no Estado; o Estado livre na Humanidade. 
O novo regime, proclamado em 5 de Outubro de 1910, não organizou 
administrativamente o país como devia. Mudou a fachada, é certo. Mas conservou a velha 
estrutura, viciada e carcomida. Não criou uma magistratura, nem um exército, nem um 
professorado, nem uma burocracia, nem uma armada, nem sequer um estado 
republicano. Na essência, tudo ficou como estava – a mesma centralização; a mesma 
dominação das províncias pelo Terreiro do paço; as mesmas intrigas de regedorias e os 
mesmos processos de caciquismo.  
A emancipação dos municípios – frisou-o admiravelmente o infatigável secretário do 
Congresso, Eloy do Amaral – tem de ser, mais tarde ou mais cedo, um facto, e ela só pode 
trazer para a vida do povo benéficos resultados. O municipalismo bem compreendido é 
absolutamente isento de paixões partidárias; pode e deve ser um dos mais valiosos 
elementos de bem-estar e desenvolvimento material do país, principalmente se ela 
conseguir libertar-se por completo do centralismo absorvente que sempre a tem 
dominado e tanto tem prejudicado a vida regional. 
Combater o centralismo, o mesmo é que combater a tirania da autoridade, o abuso, o 
arbítrio, a iniquidade.” (Lima, 1923) 

 

Mais adiante, reforçaria a defesa da municipalização dos serviços, aludindo aos 

exemplos dos municípios de Cascais e de Coimbra e às mais-valias que representou a 

opção por este caminho (não exclusivamente realizado durante o período da 

República, mas seguramente republicano na ideologia), base para a consagração da 

autonomia administrativa e para a descentralização do exercício do poder. 

Contudo, como terá a oportunidade de mencionar, a descentralização apenas servia a 

retórica republicana, tardando em se realizar, como também afirma, pela permanência 

dos velhos processos, das mesmas autoridades e, na prática, dos mesmos códigos e 

procedimentos monárquicos, precisamente os mesmos que resultaram da acção do 

ditador João Franco à frente do governo. 
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(…) “A acção dos municípios manifesta-se na municipalização dos serviços que devem 
abranger a área dos respectivos concelhos.” 
(…) “A municipalização é o corporativismo aplicado aos municípios. O serviço das 
carnes, da viação, das águas, da iluminação, etc., entregue às Câmaras Municipais, 
evitaria a exploração dos particulares e contribuiria para um relativo bem-estar da 
população. Os seus benefícios foram constatados pelas declarações do congressista 
Lourenço Correia Gomes, presidente da Câmara Municipal de Cascais. O sistema da 
municipalização adoptado pela Câmara Municipal de Cascais produziu resultados 
apreciáveis – afirmou, acrescentando ainda, com perfeito conhecimento de causa, que a 
municipalização dos serviços de abastecimento concelhio contribuirá para a redução dos 
impostos e supressão dos deficits orçamentais. E ninguém esqueceu ainda, por certo, os 
resultados obtidos pela Câmara Municipal de Coimbra, sob a presidência do ilustre 
professor Marnoco de Sousa, cuja gerência ficou como um exemplo e uma lição a todos os 
apóstolos do municipalismo no nosso país. A municipalização só poderá, porém, realizar-
se como consequência da autonomia administrativa. 
Em Portugal – disse acertadamente o Sr. João António Gordo, - há mais de 20 anos, e 
sobre tudo depois da restauração dos últimos concelhos, suprimidos pelo antigo ministro 
João Franco, que as palavras autonomia municipal, descentralização administrativa, e outras 
de sabor igual e cativante, têm saído dos lábios dos nossos políticos incipientes, 
candidatos a deputados, ou ficado com um estigma nas colunas dos periódicos, onde 
esses mesmos diletantes da governação pública às vezes vão levar o seu tributo às boas 
liberdades públicas e individuais. Nada mais verdadeiro, com efeito! A descentralização 
administrativa tem servido aos nossos dirigentes, apenas, como enfeite oratório. E daí 
deriva a completa ausência de espírito republicano que se nota entre nós. O que 
caracteriza uma instituição é o seu espírito. Como querem, porém, que a República 
progrida, mantendo os velhos processos monárquicos? Como se compreende a vida 
administrativa republicana, com as mesmas autoridades e os mesmos códigos do passado 
regime?” 
(…) “O ilustre congressista [João Carlos Alberto da] Costa Gomes acentuou este facto com 
o critério de um verdadeiro liberal. A República parece que enfeudada à leviandade de 
1832, agravada em 1836, 1842, 1878, 1896 e 13 de Outubro de 1910, tem cometido o grande 
erro, em matéria administrativa, de conservar ainda os governadores civis, 
administradores de concelho e regedores de freguesia, que não administram nem deixam 
administrar os corpos administrativos e só servem para lhes entorpecer e dificultar a 
acção em nada cooperando no bem-estar dos povos nem no progresso dos seus distritos, 
concelhos e freguesias.” (idem) 

 

Mas, como afirma,  
“Quais são os argumentos, geralmente invocados pelos reaccionários, para combater a 
descentralização? – A ignorância e a incompetência dos povos para se administrarem a si 
próprios.” 
(…) “Em que se tem distanciado a república administrativamente do extinto regime, com 
os seus governantes civis, administradores de concelho e regedores, favorecendo o 
caciquismo de outros tempos e imitando-lhe as manhas políticas e eleitorais? 
Basta de tutelas absurdas.” (idem) 

 

Talvez a resposta esteja nas suas próprias palavras que consolidam a tese do período 

republicano em curso, absolutamente divergente dos postulados defendidos durante 

quarenta anos do próprio movimento. 
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(…) “ Centralizar é retrogradar. Descentralizar é emancipar. Quereis uma eleição livre? 
Descentralizai. Quereis o governo das competências? Descentralizai. Quereis o povo na 
posse dos seus destinos? Descentralizai. 
Suprema irrisão! – exclama Costa Gomes. Há doze anos que Portugal vive em pleno 
regime republicano, consolidado pela vontade expressa da grande maioria do povo 
português, e ainda vigora o Código Administrativo de 1896, em antagónica camaradagem 
com o Código de 1878 e leis nº 88 e 621, o primeiro de estrutura reaccionária e centralista, 
o segundo de orientação liberal. 
É, por certo, lamentável que até hoje se não tenha elaborado o novo Código 
Administrativo da República. Um regime tem, principalmente, de se apoiar em 
princípios, para não baquear á falta de fundamento sólido, como sucede com as casas mal 
construídas. 
Quais são as bases em que deve assentar a autonomia e descentralização administrativa’ – 
Proclamaram-nas altivamente no Congresso os Srs. Costa Gomes e [Anacleto] Fernandes 
Agudo: 
- Extinção dos lugares de governadores civis, de administradores de concelho e de 
regedores de freguesia; 
- Os municípios, provendo a Instrução do povo;  
- O deputado representante do concelho que o eleger.” (idem) 

 

De facto, continuando a análise dos conteúdos do congresso e argumentando com os 

contributos proferidos pelos diversos oradores, a leitura retrospectiva da alocução de 

Costa Gomes, que consubstancia a defesa da estrutura intermunicipal e federalista do 

Estado, relativamente aos assuntos em reflexão neste próprio texto, permite -nos 

pensar que, pelo menos da parte dos responsáveis pela administração local, houve um 

forte empenhamento no plano teórico, na defesa da construção de outro tipo de 

organização do Estado e do território sob a sua tutela, aproximando, ou tentando 

aproximar os cidadãos do governo, algo que poderia ter invertido completamente o 

desfecho da própria 1ª República. 
“Numa lúcida e substanciosa exposição do «Município através da História Pátria», que 
ficará como o melhor e mais valioso trabalho do Congresso, concluiu Costa Gomes que a 
instituição municipal foi entre nós o principal factor da formação da nacionalidade, da 
consolidação da pátria, do enfraquecimento das classes privilegiadas, da supremacia do 
poder civil, das liberdades públicas, do desenvolvimento local e das utilidades. 
Obtida a autonomia municipal, pela qual devemos pugnar sem tréguas nem repouso, 
impõe-se, como consequência, a federação dos concelhos. Eu só compreendo as 
repúblicas, caracterizadamente federativas, como a da Suíça e a do Brasil. As repúblicas 
unitárias são monarquias disfarçadas. Pela federação dos municípios, chegaremos á 
federação das províncias.” 
(…) “O analfabetismo perdura como no passado, e as escolas primárias são menos 
frequentadas. E o facto continuará a dar-se, enquanto não estabelecermos uma rasgada 
descentralização administrativa, sem a qual não atingiremos o objectivo que nos 
propusemos ao proclamar a República, em 5 de Outubro de 1910. 
Um regime republicano é incompatível com a rotina, que caracteriza as instituições 
caducas. Convém, por isso, que os congressos municipalistas continuem e se realizem 
anualmente, a fim de levantar o espírito público adormecido e de criar um ideal, pela 
colaboração efectiva do povo na administração pública. O município autónomo será um 
elemento de resgate nacional. Escolherá os técnicos e os competentes e afastará o 
repugnante mercantilismo em que se dissolve a política portuguesa. 
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A federação dos municípios constituirá uma poderosa força, que, harmonizando os 
interesses locais com os interesses gerais, imprimirá á República a coesão de que ela 
carece, para evitar as convulsões que a cada passo a perturbam. A almejada solidariedade 
só poderá resultar das classes federadas e dos municípios federados. O predomínio das 
oligarquias não se compadece com uma instituição liberal.” 
(…) “ O alicerce da República está no município descentralizado. Desenganem-se disso os 
dirigentes. Enquanto se mantiverem as velhas fórmulas centralistas, que nos ficaram da 
monarquia, nunca a República poderá atingir o ideal de solidariedade nacional, que é a 
base de uma sólida democracia.” (Costa Gomes, 1923) 

 

A alocução de Costa Gomes assenta na defesa de uma ideia que será aqui aprofundada 

mas adiante (a reforma do Código Administrativo) e que sustenta as teses da nossa 

própria defesa de equação da transformação da gestão e da organização do território: a 

urgência da reestruturação dos instrumentos jurídicos em simultâneo com as alterações 

políticas. A permanência de códigos e leis desactualizadas gera o caos e impede (ou 

pode impedir) a implementação das novas concessões de urbanidade que se discutiam 

no entre séculos português. A falência dos projectos de reforma – quando não 

alicerçados numa alteração do quadro jurídico e das leis do Estado – demonstra que 

apenas são possíveis de realizar em exercícios de poder ditatoriais, nos quais, por 

natureza, são suspensos indeterminadamente os pressupostos e os postulados legais, 

de forma a permitir a implementação das políticas. Na realidade, após o golpe militar 

de 28 de Maio de 1926 (até 1933) Portugal viveria tempos de perfeita ilegalidade 

jurídica e, principalmente, constitucional. 
“A reforma do código administrativo impõe-se urgentemente como um dever da 
República, que tem de honrar os juramentos prestados nos tablados dos comícios nos 
recuados tempos da propaganda, e a fé dos portugueses proclamados nos programas do 
velho Partido republicano português. 
O novo código administrativo tem que ser uma lei fundamental da República, que 
sintetize todas as aspirações democráticas da época e, portanto, fundamentalmente 
descentralizador e harmónico com as tradições nacionais. 
Nessa lei basilar da República é preciso que haja a coragem e isenção republicana de 
substituir os delegados do poder central por eleitos do povo, acabando-se com essa 
trindade de autoridades administrativas inadaptáveis ao nosso espírito de independência 
e diametralmente opostas ao nosso sistema representativo, que, por mais sabedoras e 
zelosas que sejam, têm que permanecer no seu posto como simples autómatos, para ali 
destacados pelo poder central, que inutilmente se estiola pretendendo fazer mover 
organismos que só lhe compete regular.” (idem) 

 

O lastro de penhora internacional vivido em Portugal desde os movimentos 

preparatórios da Revolução Liberal (1832/1834) era significativamente preocupante. O 

país tinha a fama, já no final da década de 1820, de pagar tarde, mas de pagar. Por isso, 

a Banca internacional acabou por sustentar o regime liberal e, mesmo, aquando da 

guerra civil (1828/1834), os dois lados da contenda. Um desses bancos foi o Rothchild 

que, pelo menos em dois momentos chave para Portugal, acedeu em emprestar 

avultadas verbas. A primeira – pois a acção do banco era financeira e não ideológica – 
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permitiu sustentar quer Miguelistas como Liberais. A segunda – eventualmente ainda 

mais curiosa, mas reveladora da atitude dos bancos europeus para com Portugal – 

decorreu em 1837: um empréstimo concedido para pagar um outro contraído antes, de 

forma que não houvesse interrupção de pagamento. Esta situação foi-se arrastando no 

tempo e, especialmente nos anos de Fontes Pereira de Melo, o país empenhou-se 

completamente às instituições bancárias, tendo a obra realizada dependido quase em 

exclusivo do suporte financeiro europeu proveniente do Capital privado. 

 

Lourenço Correia Gomes, neste documento de excepção que constituíram as Actas do 

Congresso de 1922, suporta a ideia de que, para além do Estado Central, 
“A vida municipal continua hoje, salvo raras excepções, subordinada ao regime do 
imposto e ao regime do deficit. 
Os tristes episódios da vida pública do estado repercutem-se na administração local.” 
(Gomes, 1923) 

 

E continuando, contrapõe, ressalvando a necessidade de racionalização das contas 

públicas: 
“Porém, os Municípios necessitam de dar exemplos de administração, provendo a sua 
competência e demonstrando a utilidade da autonomia municipal, esmagando pelos seus 
bons actos de utilidade aqueles que em todos os momentos desdenham essa autonomia, 
como princípio de desorganização e abuso. 
Para isso necessário se torna que os municípios adoptem os princípios da 
municipalização dos serviços de abastecimentos públicos, servindo os habitantes dos 
concelhos e obtendo receitas para fazer face aos seus encargos, reduzindo o lançamento 
de impostos, sempre perniciosos e esmagadores para a vida dos povos que administram. 
Os serviços de abastecimento de águas e luz, de carne, do pão e dos outros géneros 
alimentícios devem obedecer aos princípios da municipalização, não para a venda directa 
ao público, com excepção das águas e da luz, porque além de trazer aos municípios um 
grande dispêndio e uma grande responsabilidade, criaria dificuldades àqueles que 
exercem a profissão de o fazer.” 
(…) “Porém, mesmo as municipalizações podem ser directas ou indirectas.  
São directas, quando os municípios assumem directamente o encargo de por si mesmo as 
fazerem. São indirectas, quando por arrematação ou por convénio, ressalvando e 
defendendo os interesses do público e os lucros do município, as entregam a outrem por 
qualquer prazo de tempo. 
As águas e a luz para abastecimento e consumo público podem ser directamente 
administradas pelos municípios ou por estes dadas de administração a qualquer empresa 
singular ou colectiva” (…) 
(…) “Claro está, que tudo isto depende de uma boa e sã administração destes serviços, de 
um grande critério de economia, de forma a que as despesas a fazer com estes serviços 
nunca possam exceder a 10% dos lucros calculados para os municípios.” (idem) 

 

Outro dos congressistas, António Rodrigues Pereira Veiga, na comunicação “A 

autonomia administrativa e a municipalização de vários serviços”, aborda a 

desestruturação financeira dos municípios e a sua dependência das transferências de 

verbas do Estado Central, focando um dos elementos básicos para a compreensão do 
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imobilismo decisório e executivo municipal. A questão da autonomia financeira (ou da 

ausência dela) impediu a acção política reformista, apesar de, em alguns dos 

municípios com maior pendor municipalista (Coimbra, Cascais, mas também Braga) a 

sua direcção executiva ter resistido e denunciado por múltiplas vezes a perversidade 

da situação. 
“As condições da actual vida social tendem a exigir do poder central a concessão urgente 
da autonomia administrativa de cada concelho, pois que as exíguas atribuições das 
câmaras municipais concorrem, indubitavelmente, para terem os seus orçamentos 
desequilibrados, além de as obrigarem a onerar com pesadas contribuições os seus 
munícipes. 
Carecendo-se, portanto, duma profunda modificação no organismo dos municípios, 
tornando-se o seu funcionamento bem diferente do actual, multiplicando-se os serviços 
camarários de forma a aumentar as suas precárias receitas, tornando a colectividade 
progressiva, aliviando os munícipes dos tributos que os entorpecem, dificultando-lhes a 
vida e até atrofiando-lhes a indústria local, impõem-se estas medidas, como uma 
obrigação, a todos aqueles que se encontram à frente das administrações municipais.” (…) 
(…) “ Quanto não importaria à vida e progresso duma região, se aproveitassem de todas 
ou parte das correntes de águas que a atravessa, quer para accionar maquinismos de 
desenvolvimento de energia eléctrica, quer para irrigação de terreno de cultivo? 
Se em 1912 possuíssemos a descentralização administrativa, com certeza que os 
municípios de Braga e Coimbra se teriam aproveitado para a realização dos seus 
melhoramentos, que municipalizaram, concorrendo sobremaneira para um grau de 
desenvolvimento de riqueza inexcedível, hoje muito apreciada.” 
(…) “Assim vemo-la na mão duma companhia [no caso eléctrica], e, triste é afirmá-lo, na 
posse de estrangeiros; e os municípios, que dela hoje queiram utilizar-se, não são mais 
que seus súbditos, à mesma pagando o preço que lhe for estipulado.” (Veiga, 1923) 

 

A questão jurídica era absolutamente um espartilho apertado que condicionava o 

movimento reformista do território rumo à descentralização e à desconcentração do 

poder executivo, mas também legislativo. Neste texto, de seguida, procederemos à 

leitura dos processos que, no nosso entendimento, se revelariam determinantes para o 

estado da coisa pública e para a situação de impasse real que se viveu no período 

republicano, enfatizando o carácter determinante da vigência anacrónica e simultânea 

de vários códigos contraditórios entre si, reflectindo sobre a sucessão dos 

acontecimentos que, para tal, contribuíram. 

 

O Decreto da Regência nº 23, de 16 de Maio de 1832 (adaptando a legislação francesa) 

partiu da premissa de que o direito do legislador pertence ao Estado Central. A criação 

de vários níveis de governo intermédios, mas sempre dependentes do Governo 

nacional (prefeito, sub-prefeito e provedor), fez com que os municípios não tivessem 

poder deliberativo efectivo, negando ao povo a hipótese de, através dos seus eleitos, se 

poder administrar, originando, no seio dos concelhos, um sentimento de revolta local. 
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Com o intuito de minorar este desagravo e conquistar apoio popular para a causa 

liberal, o Estado Central, entre 1835 e 1836, produz legislação visando, em teoria, 

resolver a situação. 

Sem sucesso – inclusivamente no decreto de Mouzinho de Albuquerque que criava as 

Juntas Gerais de Distrito, as Câmaras Municipais por cada concelho e, em cada 

freguesia, uma Junta de Paróquia – os provedores eram transformados em 

administradores reais de cada concelho, negando a autonomia administrativa às 

Câmaras Municipais, na prática, anulando as decisões do sufrágio (ainda que restrito) 

popular. 

 

No ano de 1840, a escassa (mas existente na lei) autonomia dos concelhos, sofre um 

revés que provocaria inúmeras situações de revolta popular. A “fúria” centralista, 

vertida em lei nesse mesmo ano e consagrada de novo na revisão do código 

administrativo levada a cabo pelo governo cabralista em 1842, reduziria as 

competências dos municípios à situação de meros tutelados. 

Esta situação de quase que absoluta paralisia do poder local explica grande parte da 

incapacidade que os municípios tinham de gerir o seu próprio território e de, 

consequentemente, empreender as reformas necessárias à modernização do seu espaço 

de governo. 

No entanto, já na década de 1870, por duas ocasiões a legislação pareceu adequar-se 

um pouco mais às teses dos que defendiam uma maior autonomia de decisão e de 

governo municipal. 

Precisamente no ano de 1870 é publicado o novo Código Administrativo que, embora 

de efémera duração (seria substituído em 1878), parecia contemporizar na sua redacção 

a resposta às reacções populares manifestadas nas décadas anteriores. 

A “trindade” administrativa é reposta, vindo a revelar-se esta revisão, dirigida por 

Rodrigues Sampaio, bastante contraditória na redacção do seu articulado, não sendo 

capaz de alterar a situação que constituía uma pesada permanência na legislação desde 

1832. 

 

Todavia, durante a vigência do Código de 1878, os corpos administrativos municipais 

experimentaram alguma efectiva delegação de competências do poder central e 

tiveram a oportunidade de governar e responder às necessidades da política e da 

gestão locais, encetando um conjunto de melhoramentos urbanos que prenunciariam a 

alteração radical da imagem e da vida nesses concelhos.  

Mas a situação voltaria ao panorama anterior à década de 1870 com a revisão do 

Código em 1886, e, mais acintosa e claramente de opção ditatorial, através da lei de 4 

de Maio de 1896, estruturalmente reaccionária à situação de 1870 – de novo um Código 

centralizador, restringindo a autonomia e as liberdades aos corpos administrativos 

locais. Esta reacção do Estado Central (preocupado com o avanço do ideário 

republicano nas direcções dos municípios) tentava, pela via do decreto ditatorial, 
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estancar a perda de influência da monarquia no território nacional, por pouco não 

chegando a extinguir as Câmaras Municipais.  

 

As alterações à legislação produzidas logo a seguir à implantação da República teriam, 

sem embargo, um carácter provisório, não chegando a consagrar em lei o ideário 

republicano de adesão às teses municipalistas e federativas de municípios, criando 

uma amálgama legislativa que mantinha, em paralelo com o recuperado Código de 

1878, vários artigos do código de 1896 que pretendia revogar, mas que, de facto, apenas 

conseguirá adaptar. 

Esta atitude voltaria a pôr em causa o papel fundamental dos municípios na 

construção do estado republicano, contradizendo as teses de fundação do novo regime. 

 

 

4.3. Da incapacidade republicana de alteração dos processos e das normas de 

procedimento e do seu efeito na vida e organização do espaço da cidade 

Não foi um exclusivo do regime republicano a inépcia de realização de obra como já se 

mencionou neste texto. Contudo, face à enorme expectativa criada em torno da sua 

implantação, a frustração atingiu rapidamente enormes proporções e, apesar da 

profusão de produção legislativa, não se revelou possível em tempo útil de vida do 

regime, passar do ideário à prática, de uma forma sustentada. 

As normas e, sobretudo, os procedimentos continuavam profundamente indexados aos 

vícios da prática da Monarquia, não se verificando, de verdade, alterações reais quer na 

vida quotidiana quer na organização do espaço da cidade e do território em geral. 

Todavia, apesar deste marasmo de realização, a discussão pública continuava bastante 

activa e, em determinados círculos da sociedade, profícua no campo do 

aprofundamento teórico das possíveis e novas formas de organização do regime, de 

gestão e de ordenamento do território, cabendo ao movimento municipalista, um dos 

mais fortes papéis como centro de invenção de novas fórmulas de desenvolvimento. 

 

4.3.1. Sobre a disposição do artigo 94º, nº 19 da Lei nº 88 de 7 de Agosto de 1913 e a 

posterior concessão de regalias às Câmaras Municipais que explorem os vários 

serviços públicos 

Será lícito às Câmaras “deliberar sobre a municipalização dos serviços locais”. 

A lei nº 88, de 7 de Agosto de 1913 acabou por ser um fragmento de Código 

Administrativo então vigente.  

Embora estruturalmente republicana é uma lei que não satisfaz as reivindicações das 

administrações municipais, pois, apesar do seu articulado, criou espaço para a 

centralização de serviços e funções, mutilando-se com um conjunto de leis, decretos e 

portarias que tornariam o seu texto absurdo. Por exemplo, como seria possível às 

Câmaras resolver os vários contratos de concessão dos vários serviços à época 

tutelados pelos operadores privados? 
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Duas leis da 1ª República podiam ter revolucionado a administração do espaço da 

cidade em Portugal e, eventualmente no caso de se ter desenvolvido e promovido a sua 

aplicação, ter mesmo sustentado, pela prática e pelos resultados, as teses daqueles que, 

no Congresso Municipalista de 1922, defendiam a implementação de uma Constituição 

Municipalista do Estado português.  

De facto, tanto a Lei nº 409 de 9 de Setembro de 1915 que “isenta de contribuição 

industrial as Câmaras que exploram directamente e por conta própria os serviços de 

iluminação e tracção e os fornecimentos de água, gás, energia eléctrica e luz a 

particulares”, como a Lei nº 1:024 de 23 de Agosto de 1920 que “autorizou o Governo a 

conceder às Câmaras Municipais pelo prazo de cinco anos a isenção de direitos de 

importação sobre materiais destinados a construções e explorações de serviços 

municipalizados de abastecimento de águas e iluminação eléctrica” o poderiam ter 

feito.  

Se se tem verificado uma coordenação política mais solidária entre o Estado Central e 

as autarquias, e se o mesmo Estado Central não fosse, por definição e praxis, tão 

obstinadamente desconfiado das virtudes do poder local, talvez o próprio desfecho 

final da 1ª República não tivesse resultado num período autocrático e autoritário que 

asfixiaria por meio século, a expressão do poder local. 

Os governos mais à esquerda do espectro partidário do republicanismo ainda 

tentariam chamar a si a liderança do processo através da publicação, em 1925, da Lei nº 

1:789 de 29 de Junho de 1925 que, hipoteticamente, teria prolongado as facilidades de 

gestão dos municípios por mais cinco anos. Mas, entretanto, aconteceu o golpe militar 

de 1926. 

 

4.3.2. O incentivo dado pelo Congresso Nacional Municipalista de 1922  

O reconhecimento da “imperiosa necessidade de regular juridicamente” a municipalização 

dos serviços 

As teses municipalistas encontrariam nos jornais que se publicaram durante o ano de 

1922 ampla repercussão. Vários foram os títulos que lhes deram eco, desde “A Lucta” a 

“A Batalha” e ao “Rebate”, do “Século” ao “Diário de Notícias”. 

Alguns, para além de publicarem peças sobre o assunto, tomaram posição sobre esta 

questão, efectivamente uma questão de Estado. 

 

No diário “A Batalha”, com data de 1 de Junho desse ano, faz-se publicar uma 

entrevista a Costa Gomes, responsável pela junta Distrital de Lisboa e presidente do 

Congresso a qual se optou por transcrever em grande parte, pelo valor político das 

declarações prestadas, assumidas pelo periódico como “uma variante na engrenagem 

política do país”. O próprio título da entrevista revelava o pendor claramente de 

alternativa à situação vigente: “Questão palpitante – o congresso Municipalista. 

Demonstra-se a inutilidade do Parlamento e da acção centralizadora do governo.” 
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“O sr. Costa Gomes recebeu-nos no seu confortável gabinete de trabalho, prestando-se 
logo a responder às nossas perguntas acerca do próximo congresso municipalista. O 
assunto é de grande interesse para que deixemos de notá-lo, tanto mais que revela uma 
variante na engrenagem política do país.  
- Qual o ponto de vista principal a debater no congresso? 
- O congresso (…) pretende que a autonomia administrativa fomentará a riqueza dos 
concelhos, por haver uma mais directa intervenção popular nos assuntos da localidade. 
- Adopta-se um princípio de descentralização… 
- Exacto. E isso desenvolveria economicamente o país pela administração popular.” 
(…)  
“- Qual seria a função parlamentar, com os municípios autónomos? 
- O parlamento teria a sua função reduzida.” (…) “A sua acção ficaria mais esbatida, não 
legislando mais para todo o país… 
- Sendo a sua função inútil… 
- Não é bem assim – volve o nosso entrevistado, prudentemente. – Apenas se limitaria a 
legislar em questões nacionais. 
- E os municípios? 
- Esses legislariam em matéria económica e local, dentro da localidade, e dispensando a 
interferência do parlamento. 
- Como exerceriam os municípios a sua acção legislativa’ 
- Cada um deles criando parlamentos locais, à semelhança do senado municipal de 
Lisboa. Creio que, desta forma, o povo estaria mais directamente interessado em todas as 
questões locais. 
- A estrutura administrativa do país… 
- Seria amplamente modificada. Descongestionar-se-ia o Terreiro do Paço, visto que as 
administrações locais passariam para quem de direito. Não seriam necessários 
administradores de concelho nem regedores. 
- Porquê? 
- Porque as funções das autoridades administrativas seriam desempenhadas pelas juntas 
distritais, pelos municípios e pelas juntas de freguesia. 
-Seria vantajoso… 
- Evitar-se-iam anomalias como as que provoca a administração pública, nas mãos dos 
governos. É um princípio democrático – comenta o nosso entrevistado, sorrindo. – O 
povo estaria em sua casa, sabendo do que necessitava e do que poderia utilizar-se.” 
(…) “-os serviços de assistência, por exemplo, passariam para a administração dos 
municípios, do que resultaria uma aplicação mais consentânea. As estradas distritais 
passariam para a posse das juntas distritais, o que aliás a lei confere, mas o estado não 
cumpre.” (Amaral, 1923) 

 

4.3.3. Por uma constituição política do Estado municipalista e federalista  

A defesa da gestão e organização do território segundo a forma descentralizada de redes de 

municípios 

O Congresso Municipalista de 1922 tentou recuperar muito do ideário que serviu de 

base à realização dos dois primeiros encontros – era o terceiro desde que, em 1909, 

igualmente em Lisboa, se encontraram os vários municípios do país e o primeiro após 

um período de doze anos desde o congresso do Porto, em Abril de 1910, cinco meses 

antes da proclamação da República em Portugal. 

Descontentes com o rumo da política nacional e com o abandono parcial das teses 

defendidas pelo Partido Republicano Português (que deteve o poder durante a maior 
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parte da 1ª República) desenvolveram um conjunto de teses preparatórias que 

permitiram um consenso alargado sobre uma nova Constituição da República, de base 

municipalista e federativa dos diversos concelhos portugueses, completamente assente 

numa fórmula de governo e de gestão do espaço territorial português que tomava os 

municípios como unidade básica. 

Pode ler-se, nos primeiros artigos desse documento, os vínculos directos a uma 

autonomia legislativa e política que pretendia mudar radicalmente a forma de 

organização do Estado português: 
“Constituição Municipalista 
(Regime provisório) 
Título I – Da Soberania Nacional 
Artigo 1º - A Nação Portuguesa, pela voz do Congresso Nacional Municipalista de 1922, 
reconhece como forma democrática de governo a república. 
Artigo 2º - O Presidente da República, chefe do estado e da Nação Portuguesa, é o 
presidente nato dos procuradores dos concelhos reunidos em congresso. 
Artigo 3º - O governo do estado não tem ingerência na vida administrativa municipal, 
competindo apenas aos Congressos Provinciais e ao soberano congresso nacional 
Municipalista modificar ou anular as práticas estabelecidas para o exercício das 
liberdades e autonomia municipais. 
Artigo 4º - Os municípios, unidos, conscientes e vigilantes, estão prontos a defender a 
integridade do território e a soberania nacional. 
Artigo 5º - Dentro dos municípios, a lei obriga a todos, como a todos garante o direito à 
vida, ao lar, ao trabalho, à liberdade de pensar e crer, de reunir, de manifestar por 
qualquer forma as suas ideias, de reclamar os seus naturais e legais direitos, contanto que 
os legítimos direitos e liberdades dos outros não sejam afectados.” (idem) 

 

O novo projecto de organização administrativa continha em si consequências políticas 

para o regime republicano. As teses defendidas no congresso – o único que decorreu na 

1ª República – deixavam um forte alerta relativamente à insatisfação que então se vivia 

no país. As promessas de reforma da realidade portuguesa tinham tido muito pouca 

expressão durante a acção dos governos republicanos.  

A falta de capacidade e/ou vontade de honrar os compromissos que, nas matérias em 

apreço, teriam tido grande impacto na vida dos concelhos (independentemente da sua 

dimensão e importância) motivou uma grande adesão dos seus responsáveis políticos – 

representantes da maioria dos municípios nacionais – , os quais não encontrariam na 

administração central grande eco das suas reivindicações, contribuindo para acentuar 

ainda mais o fosso entre as elites dirigentes do Governo e os representantes do poder 

local (então com forte influência nos seus redutos eleitorais). 

 

Embora se tenha assistido, durante o ano de 1925, a uma aproximação entre os 

programas do Governo (com a presidência de José Domingues dos Santos) e as teses 

descentralizadoras dos municípios da esquerda republicana (Esquerda Democrática), o 

projecto municipalista de regeneração, desenvolvimento e reordenamento do território 

não vingaria, sendo as suas bases, como tantas outras iniciativas republicanas, 
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adulteradas e regulamentadas pelos governos da Ditadura entre 1926 e 1932, 

incorporando a fórmula constitucional de 1933 e, até, o projecto de um “Estado Novo”, 

apropriando-se da forma e dos nomes, circunstanciando-os a uma nova agenda 

ideológica, de absoluto sinal contrário à sua geração. 

No caso da municipalização dos serviços públicos pelas Câmaras Municipais, esta 

constatação, para além de traduzir o processo real, funda-se na comparação formal 

entre o Projecto de Lei sobre Concessão de Autonomia aos Serviços Municipalizados e 

a prática efectiva seguida paulatinamente após 1927 até meados da década de 1930 e 

que conformaria durante quarenta anos a acção municipal. É um claro exemplo de uma 

lei (ou de um projecto de lei) que veria o seu suporte ideológico completamente 

subvertido relativamente aos seus propósitos fundadores, tal qual inúmeras leis da Iª 

República. No caso específico das matérias em análise seria determinante na 

formatação dos modelos de desenvolvimento e gestão do território da cidade em 

Portugal. 

 

4.3.4. Entre a vontade e a acção 

Os esforços de municipalização dos serviços essenciais da cidade do Porto 

Armando Marques Guedes foi um dos protagonistas da defesa da municipalização dos 

serviços essenciais no município portuense. Em vários artigos publicados no jornal 

onde era colaborador (O Primeiro de Janeiro) defende a sua posição e, para além de 

descrever processos onde foi um dos principais actores, desenvolve algumas 

justificações para a premência da reforma da gestão pública na esfera da governação 

local. O ex-vereador da Câmara Municipal portuense protagonizara, especialmente na 

vereação de final da década anterior a este artigo, um forte combate pela 

municipalização desses serviços e, enquanto membro do sector das finanças do 

governo do regime saído do pós 28 de Maio de 1926, levara ao parlamento nacional 

algumas propostas que visavam dar corpo legal ao seu funcionamento, especialmente 

nas áreas relativas à sustentabilidade financeira. 
(…) “Foi-me dado gratamente saber que o problema dos esgotos do chamado saneamento 
continua a ser considerado com a maior atenção, encontrando-se já algumas das suas 
zonas em perfeito funcionamento [?]. A rede construída tem sido encontrada por todo o 
lado em perfeito estado de conservação e de funcionamento, e os Serviços 
Municipalizados prosseguem com louvável persistência o complemento dessa rede, 
construindo em cada ano alguns quilómetros de tubagem, sempre que possível com as 
suas respectivas ligações [esta informação é pura propaganda oficial]. 
Resta, para que estas se façam por todas as zonas, onde já existem a rede geral e os seus 
ramais que um diploma legal as torne obrigatórias para todos os proprietários, com a 
concomitante inutilização de todas as fossas e sumidouros, que pelo Porto abundam, dir-
se-ia que com o diabólico intuito de inquinar todos os mananciais de água, de que grande 
parte da população se alimenta. 
Essa medida já foi por mim preconizada na Câmara Municipal, na imprensa do Porto (em 
«A Montanha») e na Câmara dos deputados em cuja mesa depus, como deputado pelo 
Porto (1916) um projecto de lei com aquele intuito. 
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Quando voltei ao parlamento, em 1926, apesar de sobraçar a pasta das Finanças, não me 
esqueci dos meus deveres de portuense, apresentando de novo ao parlamento uma 
proposta de lei, que permitiria, se aprovada, a conclusão da rede do chamado saneamento 
e a sua ligação obrigatória aos prédios.” 
(…) “Tenho a certeza de que, com a sua execução e o consequente funcionamento de um 
bom sistema de esgotos, em garantidas condições de estanqueidade, bem como com um 
abundante abastecimento de águas, as condições higiénicas do Porto vão melhorar 
consideravelmente. 
As suas trágicas permilagens de mortalidade hão-de diminuir e as passadas condições de 
cidade cemiterial hão-de ser apenas um mau pesadelo, que o esforço inteligente dos 
homens conseguirá esbater e fazer passar de todo.” (Guedes, 1928) 

 

Na continuação deste último artigo, no mesmo periódico portuense, a 28 de Dezembro 

de 1928, assume a defesa do processo de municipalização dos serviços essenciais da 

cidade do Porto. Como colaborador regular d’ “O Primeiro de Janeiro”, os seus artigos 

tornaram-se bastante úteis à causa da municipalização, desta feita já não a defendida 

nos congressos municipalistas do final da Monarquia e de meados da Iª República, mas 

imbuída de um renovado fervor cooperante com o regime ditatorial vigente.  

Este artigo que se passa a citar dá conta do ambiente vivido no Porto nesta época de 

transição, onde alguma desconfiança aparente se manifestava contrária aos esforços de 

dominação das áreas essenciais dos serviços e da planificação da vida urbana no Porto, 

explicada pelos encargos onerados à população e a uma certa inabilidade para lidar 

com a herança de anteriores vereações.  

Marques Guedes sustenta firmemente: 
“- Que a Câmara é que deve, pelas forças do seu orçamento geral cobrir os encargos dos 
empréstimos que tenha contraído ou haja de contrair, para melhorar os seus serviços de 
águas e saneamento, 
- Que deve procurar dotar esses serviços com receitas suficientes para cobrir os seus 
encargos de exploração e só estes, com uma margem (que não seja muito onerosa) para os 
fundos de reserva necessários e suficientes à renovação e grandes reparações das suas 
instalações, 
- Que deve eliminar das suas tarifas o pagamento dos ramais e aluguer dos contadores.” 
(idem) 

 

Referindo-se às reacções expressas na imprensa sobre as municipalizações declara: 
“Na cidade do Porto está-se fazendo uma atmosfera desfavorável às municipalizações. O 
mal vem de trás, da acção de vereações passadas e no erro cometido, eu assumo o meu 
quinhão de responsabilidades. Mas, pronuncio um poenitet-me contrito, convencido hoje 
de que os erros cometidos no que respeita aos serviços de gás e electricidade (alguns, 
valha a verdade, contra o meu voto) foram graves e ameaçam proliferar. 
Hoje, entendo que deve pôr-se como essencial este princípio – as municipalizações são só 
úteis e, como se, para um fim de serviço público e não de comércio. 
As municipalizações não se devem fazer com intuito de lucro.” (idem) 
 

Como havia protagonizado algumas duras defesas da municipalização dos serviços 

públicos enquanto vereador – concretamente no que respeita ao serviço de produção, 

exploração e abastecimento de gás e electricidade – que culminaram, em 1917, com a 
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criação dos SMGE da CMP (um processo bastante polémico e admitido por alguns 

sectores municipais como mal conduzido), falava com propriedade sobre os factos. 
“E com absoluta verdade e precisão argumenta desta guisa uma das numerosas pessoas, 
que sobre este momentoso assunto me têm escrito, pedindo a minha intervenção no seu 
debate: 
“A cidade do Porto tinha um péssimo abastecimento de águas. As vereações entendiam 
que não deviam consentir na elevação do preço porque tal artigo era indispensável à vida 
e devia ser quási de graça. Porque, pois, a diferença de critério’ 
- «Mas, dirão agora, as obras não custavam dinheiro? Não é preciso pagá-las? 
- «Sim senhor! Se fosse a Companhia que as fizesse, a teoria era admissível, - visto que o 
seu capital (o seu primeiro estabelecimento) deixava de ser de X, para ser de Z e ninguém 
tem capital para entregar de graça. 
- «Mas, tratando-se da Câmara, o caso muda de figura, pois que as contribuições e taxas, 
que são pagas ao Estado e aos municípios, são para ser devolvidas ao contribuinte em 
serviços de reconhecida utilidade pública. No primeiro caso, economia doméstica e 
privada; no segundo caso, economia política ou geral, coisas que muita gente confunde, 
quando é certo que, por vezes, elas assentam em princípios opostos, pois que, na 
primeira, as receitas é que limitam as despesas e na segunda, as despesas é que limitam as 
receitas a adquirir. 
«Chegamos, portanto, onde era preciso. A meu ver, pois, a municipalização de qualquer 
serviço imposta para as Câmaras a obrigação pura e simples dos encargos do seu custo e 
transformação ou melhoria de instalações, encargos esses, que devem ser suportados pelo 
orçamento geral da câmara, visto tratar-se de uma conta de primeiro estabelecimento, ou 
seja, conta de capital, pois que tal municipalização ou tal serviço é de interesse geral, ou 
de toda a população (pagante e não pagante) e não dos seus simples assinantes ou 
subscritores. 
«No primeiro caso, pagariam 250:000 pessoas; no segundo apenas 15:000 – o que torna o 
preço altamente oneroso».” (idem) 

 

Na sequência da exposição de um munícipe que Marques Guedes aborda neste artigo, 

sublinham-se ainda mais alguns pontos que podem auxiliar à compreensão do 

contexto em que, à época, estas questões eram tratadas pela sociedade. Qual a 

responsabilidade e o encargo do consumidor no custo e manutenção do serviço? 

O mesmo correspondente continua em sua carta, com tanta lucidez, que justifica a 

transcrição: 
«Os serviços municipalizados devem ter o encargo único das suas despesas de 
exploração, quer dizer, a sua constituição é feita em regime autónomo de administração 
ou exploração; porém administram apenas, não compram, digo não têm encargos de 
conta de capital porque o capital é da cidade, é do município, é de todos, e não privativo 
da empresa ou da municipalização feita. 
«os empréstimos que a Câmara contraiu para a municipalização e melhoria do serviço são 
para pesar no orçamento geral da Câmara; as despesas de exploração do respectivo 
serviço são para ser suportadas pelos seus consumidores. 
«Teríamos assim entrado na boa doutrina, pois que a inversa seria chegarmos ao cúmulo 
de cada um pagar, para além das suas contribuições, o uso que fizesse das estradas, com 
tarifas e tudo, etc, etc». 
Ora, os encargos gerais das despesas efectuadas importam, ao que parece, uns 1:750 
contos anuais. Não poderia o orçamento da câmara, que é hoje de 30 mil contos, números 
redondos, suportar tal encargo? 
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E para que pôr a cidade, que alimenta esse orçamento tão copiosamente, na contingência 
da porcaria por falta de água ou na das despesas inesperadas, ou do custo da água, ou do 
preço dos poços, que tenham de abrir-se? Sem contar, é claro, com o perigo, que resulta 
para a saúde pública, um alargamento do consumo de água de poços inquinados dos 
piores germes. 
Dado o feitio das classes baixas da nossa cidade, onde, infelizmente, são bem pequenas as 
preocupações de higiene, o esforço de quem dirige tem de ser sempre orientado no 
sentido de um consumo, de cada vez maior de água, que é um precioso e insubstituível 
elemento de saneamento citadino. 
Não pode haver considerações financeiras que valham ante esta necessidade fundamental 
e indeclinável.” (idem) 

 

 

4.4. A formatação jurídico-administrativa da cidade no Estado Novo 

As regras da gestão do território encontram-se normalmente indexadas à ideologia do 

poder dominante, embora, no caso português, na conjuntura e na circunstância do 

tempo em estudo, muito ainda devam à tradição das relações entre os habitantes das 

várias áreas geográficas do país e, até, a determinadas convenções estabelecidas no 

tempo pelos vizinhos das aldeias e lugares que continuaram a fazer sobrepor as 

práticas e convenções ancestrais às normativas do Estado Central. 

Esta incapacidade de gestão do território por parte dos centros decisores contribuiu 

para a criação de vários países dentro do país e acentuou, ao longo do tempo, o fosso 

entre a capital e as províncias e, no âmbito destas últimas, entre os aglomerados mais 

densamente povoados e o resto do território, de ocupação dispersa, que caracteriza a 

maior parte do espaço político/administrativo de Portugal continental. 

Para além disso, os fortes fluxos migratórios que, quer no contexto da área continental 

portuguesa se verificaram entre o interior e o litoral, quer no contexto mundial se 

manifestaram pela saída em massa de muitos portugueses para outras partes do 

planeta (especialmente a partir da era dos Descobrimentos), contribuíram para o 

panorama que se verificou durante o século XX de incapacidade de fixação de 

população no território e de ausência do Estado no seu próprio território que obrigou a 

várias acções (frustradas, é certo) de colonização interna. 

Esta perspectiva identitária, profundamente individualista, foi impedindo a construção 

de um espaço unitário e coeso no território continental português. 

 

O contexto de esvaziamento do território conduziria, especialmente em períodos de 

afirmação e de exaltação nacionalista, à criação de políticas públicas que, ao visarem a 

formatação jurídico-administrativa do país, determinaram (ou tentaram determinar) 

alterações profundas na vida das populações, sem, contudo, as envolverem no 

processo. 

O Estado, nas suas diferentes formas de actuação, sempre foi visto como controlador e 

fiscalizador, perante o qual a tendência de contornar as regras instituídas revelou uma 

enorme constância e constituiu mesmo o elemento fundamental para a sua adequação 



 176

à prática. Nesse sentido, as várias formas de exercício ditatorial do poder que foram 

decorrendo no entre séculos português constituíram os únicos períodos de 

“normalização” e normativismo do Estado. Pela força da imposição e pela repressão 

cega da diferença e da divergência, o Estado Central, especialmente a partir de 1927, 

lograria começar a inverter a ordem natural do relacionamento entre o espaço físico e 

os seus habitantes e, avançando para esferas que iam muito além da definição e 

regulação do espaço público, criou legislação expressamente restritiva para a utilização 

do espaço em geral, regulamentando-o. Mas, como estas acções seriam fortemente 

imbuídas de um pendor autoritário, não conseguiu criar estrutura sustentável para a 

organização e uso do território.  

 

 

4.5. A complexificação da aprovação dos projectos de obras para a cidade e a entrada 

das redes públicas na esfera do desenho do espaço privado 

As várias tentativas de regular o desenho, o uso e a forma do espaço territorial 

português, especialmente no que concerne ao território dependente 

administrativamente das cidades, percorreram um caminho lento e intermitente com 

vista à sua implementação e normalização generalizadas.  

A progressiva entrada na esfera da regulação do espaço da propriedade privada, num 

país que transporta até ao tempo contemporâneo a incapacidade de registar e fixar o 

seu cadastro territorial e predial, constituiu uma lenta tarefa que passou por vários 

momentos e que obteve diferentes resultados. 

O simples facto de, a partir do Regulamento de Salubridade das Edificações Urbanas 

(RSEU) (datado de 14 de Fevereiro de 1903), se ter ultrapassado, no contexto 

legislativo, a barreira das fachadas dos prédios e de se ter obrigado, para efeitos de 

aprovação do processo de obra, à declaração do que se pretendia fazer até uma 

profundidade de três metros para o interior do lote, parecendo pouco, ajudou a esbater 

a barreira entre os espaços público e a privado, permitindo (ou possibilitando) a 

regulação do espaço imediatamente sequente à fronteira anterior, ainda que 

circunscrita (e nem sempre) ao desenho da fachada dos edifícios. 

 

Esta talvez pequena diferença relativamente a legislações anteriores conquistaria 

espessura com o facto de, a propósito da instalação das redes de infra-estruturação 

básica do espaço público, se ter criado as condições para o aumento da informação 

pública sobre o interior da propriedade privada. De facto, quando em algumas cidades 

(das quais a do Porto se destaca pelo seu carácter pioneiro), como resposta ao contexto 

de calamidade pública das décadas de 1890 e 1900, se dá início à construção da rede de 

esgotos das águas residuais privadas, não obstante as dificuldades processuais 

elencadas no Livro 3 deste estudo, abrem-se novas perspectivas para o domínio do 

poder público sobre o privado. 
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A nova cartografia da cidade do Porto, desenhada a uma escala consonante com estas 

preocupações a partir de 1917, fixa e regista em plantas à escala 1.250 o interior do lote 

urbano denunciando as instalações legais e as ilegais em conformidade com o 

regulamento de 1903, o que, com a proibição municipal da criação de arruamentos 

particulares datada de 1921, contribui fortemente para a passagem para a gestão 

pública de parte substancial dos factores que condicionam o ordenamento do espaço 

público. 

Mas, como não funcionava de uma forma sistemática e, sobretudo, a sua 

obrigatoriedade era revestida de um carácter absolutamente dúbio, só com a acção 

repressiva da ditadura militar do final da década de 1920 se daria início ao processo 

generalizado de controlo e fiscalização que permitiria, duas décadas mais tarde, em 

1951, construir as bases de uma regulamentação de âmbito nacional. A sua 

formalização foi consubstanciada no instrumento genérico de regulação e 

regulamentação que, ainda hoje, com todas as alterações subsequentes, disciplina a 

obra de edificação civil, o Regulamento Geral das Edificações Urbanas (RGEU) 

(Decreto-Lei nº 38:382 de 7 de Agosto de 1951), o qual revogou toda a legislação 

produzida desde 1903. 

No entanto, a acção do Estado apenas conseguiria interferir (e não completamente) 

com a construção nova, não contemplando obrigatoriedade de execução projectual e de 

obra ao património edificado das cidades, não prevendo a reabilitação nem a 

recuperação nos mesmos moldes da edificação de raiz, prevendo mesmo excepções tais 

nos regulamentos que, consequentemente, significavam a exclusão de grandes áreas. 

Este panorama permitiu, entre outros factores económicos, financeiros e sociais, 

alicerçar a imagem dos centros das cidades actuais, reveladores de um processo 

generalizado de abandono e desestruturação. 

 

* 

A necessidade da contemporização das redes no desenho do espaço das cidades em 

Portugal, mais concretamente no neste caso de estudo (Porto), propiciou, para além de 

toda a acção legislativa sobre o assunto (a qual não foi assim tão pacífica como se 

poderia julgar, mesmo entre os apoiantes do regime institucionalizado em 1933) 

continuaria as diferentes polémicas e, inclusivamente, batalhas jurídicas pela posse 

administrativa das suas componentes patrimoniais físicas e de exploração. 

No espaço temporal entre as décadas de 1900 e 1940, a cidade do Porto protagonizaria 

o palco privilegiado da discussão da propriedade e exploração das redes e dos serviços 

urbanos essenciais, debatendo o seu carácter municipal ou municipalizado e pondo em 

causa as teorias de gestão urbana anteriores que defendiam os processos de concessão 

da construção e, sobretudo, da exploração, aos operadores privados, desonerando o 

Estado, na sua componente municipal, do encargo (mas também do controlo e 

fiscalização) do produto e do lucro – situação que empenhava os municípios ao Capital 

privado, o qual, indirectamente, acabava por ter uma palavra determinante nos 
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processos de administração e organização do território, atrasando, (como também 

veremos no Livro 3) muitos processos que talvez tivessem tido desfechos mais 

operativos e consequentes se tivessem permanecido na esfera pública.  

 

O contexto era tão adverso à gestão pública que, na realidade, esta não dominava o 

território, o qual, apenas casuisticamente se ia organizando, efectivamente dependente 

de actos avulsos. 

A acção do novo regime, de início sustentada na continuidade e na força das dinâmicas 

de exclusão sociais e económicas, adquiriria maior visibilidade quando, no que 

concerne à imagem da cidade, tornou transparentes e traduzidas visualmente as suas 

intenções de segregação e de condicionamento urbano, demonstrando, no fundo, 

enormes factores de continuidade relativamente aos regimes anteriores. Estas políticas 

públicas, perfeitamente mascaradas pela forma da sua aplicação, conduziriam a cidade 

do Porto à impossibilidade real do seu planeamento global e inclusivo, situação que, 

em diversos aspectos, ainda hoje se reveste de perfeita actualidade pelo grau de 

penetração que logrou atingir nas várias camadas do tecido urbano, considerando, 

para além do edificado, o social, o económico e o cultural. 

 

 

4.6. O espaço da cidade como arena do confronto das ideias: o caso portuense na 

transição entre os séculos XIX e XX 

Processos democráticos e formas de democracia em contexto urbano 

A revisitação do passado à luz dos factos e necessidades objectivas do presente 

constitui um passo determinante para a compreensão da contemporaneidade. 

A caracterização heterogénea dos séculos XIX e XX em Portugal e o carácter de 

construção intermitente do seu edifício da democracia fundam-se nos actos e nos factos 

que, desde a construção do Estado Liberal e do seu ideário romântico, narram a 

existência de dois países em confronto permanente formados pelos da situação e pelos 

excluídos da sorte, pelos detentores do poder e pelos outros. 

Na decorrência das múltiplas complexidades e idiossincrasias patentes nesse lento 

processo de construção do espaço democrático português – o qual atravessou três 

regimes políticos (Monarquia Constitucional, República e Estado Novo) – torna-se 

fundamental reflectir sobre as várias formas de expressão e difusão das ideias que, na 

esfera do espaço público, foram acontecendo em contexto urbano. 

O presente texto, aplicado à arena da cidade, permite-nos identificar momentos-chave 

de maior ou menor participação cívica e política, que, conformados por diferentes 

conceitos de cidadão e por exercícios de poder mais ou menos centralistas, foram 

contemporizando maior ou menor pluralidade na discussão da cidade e na 

formalização do seu espaço e que se revelaram importantes descodificadores para o 

entendimento do processo no seu todo. Para tal, recorrendo ao estudo dos períodos 

sócio-históricos da transição entre os séculos XIX/XX, revelam-se permanências e 
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rupturas que suportam a compreensão desses factores, na senda de um romantismo 

tardio e que nos ajudam a compreender o tempo da contemporaneidade.  

 

Avançando neste processo de investigação sobre a invenção, formação e consolidação 

do espaço da cidade portuense contemporânea (atentando no contraditório publicado 

sobre os destinos do espaço da cidade, políticas e obra públicas), evidencia-se o facto 

de, maioritariamente, não haver correspondência entre regime (Monarquia ou 

República) e prática democrática, verificando-se picos de participação política e cívica 

no âmbito de praxis ideologicamente antagónicas, dependendo do tipo de governo e da 

governança. Daí se achar premente contemporizar os qualitativos identificadores e 

interpretativos dos vários contextos sociopolíticos e económico-financeiros indexados 

às formas e criação de cidade e de urbanidade.  

Neste contexto, sublinha-se a necessidade de serem aferidas permanências e rupturas – 

nomeadamente aquelas que, subordinadas aos vários conceitos de cidadão, às diversas 

formas de censura pública e aos diferentes níveis e padrões de participação cívica, 

revelaram ser estruturantes das múltiplas formas de equação romântica da civilização 

moderna e ocidental.  

 

Nessa época proeminente de combate pelo Progresso que decorreu entre as décadas de 

1870 e 1920, a discussão e a participação pública no espaço publicado portuense, 

conjugada com a expansão nacional do universo eleitoral e da dimensão da cidadania, 

a inclusão de faixas excluídas da sociedade na formação de opinião e a consequente 

abertura da gestão da “coisa pública”, são variáveis que, conjugadas com a 

diversificação e a multiplicação dos espaços de debate, nos revelam a importância 

conferida às políticas públicas de maior impacto social e económico – essenciais para o 

cumprimento do objectivo liberal de descentralização e democratização do poder 

(propósito pré-republicano e até, em certas matérias, socialista) – que, pressionadas 

pelas múltiplas formas de expressão de opinião de cariz intelectual protagonizada 

pelos grandes vultos da geração de 70 mas também pela instância das associações e 

grupos sindicalizantes, provocaram fortes alterações na matriz da sociedade 

portuguesa e contribuíram decisivamente para as opções tomadas pela acção 

reformista dos últimos anos do consulado de Fontes Pereira de Melo. 

Contudo, esta visão romântica dos acontecimentos do entre séculos português, 

considerando os interesses e as preocupações das classes dominantes pode apenas não 

passar disso: de uma visão arrebatada dos factos.  

 

A discussão das questões urbanas que afectavam a população e perturbavam as suas 

elites – porque plasmada nos jornais (determinantes na equação da divergência) – 

informa-nos da reacção dessa elite financeira e social ao “perigo” da igualização do 

Progresso. 
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A discussão da cidade e dos projectos de cidade, no Porto Romântico de entre-séculos, 

intensifica-se alcandorada no horror que essas elites tinham à propagação das 

epidemias e à crescente ocupação do espaço da cidade pelas desherdadas classes 

laboriosas, e usa esse medo para transformar a sociedade – claramente em defesa de 

uma determinada classe que dominava a vida pública e definia as regras e as práticas 

do poder nas suas esferas nacional e local. 

 

* 

Muito do que aconteceu entre as décadas de 1870 e 1920, apesar de ter possibilitado 

avanços civilizacionais extraordinários e de ter ajudado a incluir na sociedade 

portuguesa várias faixas da população excluída ou subordinada pelos poderes do 

antigo Regime, revelou-se incapaz de criar estrutura e sustentabilidade, tendo 

contribuído decisivamente (numa perspectiva de leitura a curto prazo e 

circunstanciada à análise da época) para que as forças mais autoritárias e 

conservadoras encontrassem o seu espaço para a construção de um domínio efectivo 

que lhes permitiria, a partir da década de 1930, inverter o curso da história e asfixiar as 

bases do projecto liberal, incorporando paradoxalmente na sua base de apoio aqueles 

que durante séculos ajudara a excluir, bem como um imenso número de intelectuais de 

relevante proa nacional, por ignorância, desespero ou necessidade de crença. 

 

No entanto, é facto que, apesar do desfecho político (previsto por alguns sectores da 

sociedade ligados ao anarco-sindicalismo e ao comunismo, mas também pelos círculos 

republicanos mais moderados), as discussões a que assistimos no contexto do espaço 

da cidade (e do pujante Porto de então em particular), no tempo entre essas duas 

décadas, ajudaram a consolidar uma das fases mais ricas da história da modernidade 

portuguesa no que respeita à problematização, de ampla base democrática, do espaço 

da cidade e à construção da sociedade do Progresso. Foram inúmeras as polémicas 

sobre os mais variados temas que preenchiam as páginas da imprensa local e nacional, 

bem como as fundações de periódicos expressamente conotados com os ideários vários 

em querela constante, sequiosos de ver os seus projectos de sociedade discutidos na 

esfera pública. Também se destacaram as personalidades e os anónimos que deram 

corpo a múltiplos combates que se traduziram na expressão máxima do contraditório, 

vertida em rios de tinta em jornais, em tertúlias, em associações e agremiações, em 

clubes, colóquios, e mesmo duelos de morte – apenas pelo vingar dos ideais. 

Já não se tratava apenas de discutir a sobrevivência do projecto liberal em Portugal: as 

fortes alterações políticas e ideológicas que se digladiavam no espaço europeu 

discutiam novos projectos de sociedade e punham definitivamente em questão a 

ordem herdada do Antigo Regime.  

 

Em Portugal, os avanços e retrocessos do ideário liberal de 1820 e 1822, 

protagonizariam, a partir de 1834, diversos momentos de combate político que se 
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consubstanciariam nas múltiplas alterações à orientação do regime que, mais ou menos 

liberais, teriam os seus expoentes em 1836, 1842 e em 1851. No entanto, só a partir de 

1878 (já perto do final do consulado fontista e, somente até 1890) as condições reais de 

prática política se aproximariam do essencial do projecto liberal português. 

No Porto, esta realidade traduzir-se-ia numa forte expansão dos meios de expressão 

pública de contestação à situação da cidade e do país. Este período, coincidente com 

algumas das administrações municipais mais indexadas à ideia do progresso e da obra 

pública, tornaria possíveis as bases da alteração radical da imagem da cidade. Esta 

transformação decorreria já em período de Ditadura, na antecâmara do Estado Novo, 

paradoxalmente, no estertor das ideias liberais e da derrota do seu projecto de 

sociedade e de cidade. 

 

A lenta construção dos fascismos europeus demoraria cerca de cem anos a ser 

consolidada, atravessando, portanto, a totalidade do regime liberal português. No final 

dessa batalha, recuperaria para o seio do Estado (nas suas diversas vertentes 

administrativas e políticas) muitas das ideias e práticas de governação da resistência 

mais ou menos oficial dos derrotados miguelistas durante quase cem anos. 

 

No que concerne à cidade do Porto, uma das mais acesas polémicas no debate da 

cidade e do seu espaço foi provocada pelo tipo de políticas públicas equacionadas para 

dar resposta aos problemas do espaço físico face aos problemas sociais e económicos 

locais. As elites, deveras perturbadas com o rápido afluxo de população ao centro 

urbano do concelho do Porto, não tardariam a reagir ao espectro popular. 

Por vezes, fruto da ignorância dos factos, tendemos a acreditar que as suas acções 

profilácticas aconteceram por pura filantropia – nada mais errado. Tiveram lugar 

graças ao medo, talvez mesmo pavor com que observavam a construção de uma nova 

realidade com a qual tinham bastante dificuldade em lidar. 

Discutia-se o transporte rápido urbano (o centro da cidade necessitava ligar-se à Foz e 

as suas elites viam com bons olhos a consumação deste projecto no sentido de aceder à 

estância balnear da região portuense), a iluminação pública (a insegurança urbana 

tornava-se um forte factor de intimidação e as classes mais abastadas reclamavam a sua 

resolução – é certo que acompanhada com o reforço da vigilância policial), o 

abastecimento de água e o saneamento da cidade (a convivência num registo de quase 

“porta sim porta não” entre as diferentes classes sociais alargava o perigo da 

contaminação pela falta de hábitos de higiene e a concentração de amplas áreas de 

fossas colectivas). Este último factor foi mesmo aquele que provocou vários acordos 

estratégicos entre os partidos que, ao jeito do rotativismo nacional, ocuparam as 

sucessivas vereações da Câmara entre a década de 1890 e 1907. 

 

Debati-se apaixonadamente nos jornais as deficientes condições de vida urbana e a 

proliferação da indigência: a proximidade física e o nojo das pestes e dos imensos 
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deserdados da higiene que pimpolhavam na cidade, na “porta ao lado” dos grandes 

senhores da burguesia endinheirada da urbe portuense.  

Mas as medidas tardavam em aparecer. O forte deficit da balança comercial e os 

enormes endividamentos das principais companhias e da banca da cidade atrasavam o 

processo. A situação explodiria definitivamente com a peste de 1899: a cidade não 

conseguiu atrasar mais a necessidade de implementar medidas que resolvessem a 

situação e que, argumentando com as necessidades da implementação de políticas 

efectivas de obra pública de pendor higienista, resolvessem por fim a questão inadiável 

da melhoria das condições de vida no seu espaço. 

As várias administrações da cidade, entre 1896 e 1909, trataram de dar resposta à 

situação e foi importante o debate nos jornais e nos incontáveis (e não catalogados na 

totalidade) opúsculos e teses académicas defendidas nos diversos meios, mais 

intelectuais ou plebeus. 

 

São questões que se colocam quando estudamos a cidade contemporânea, conscientes 

da necessária revisitação do passado, nomeadamente da parte final do Estado Liberal, 

caucionador das ideias românticas, progressivamente decadente no caso português, 

aniquiladora do peso político, económico, financeiro e cultural, no Porto em particular. 

 

4.6.1. Dos espaços de discussão e da discussão das ideias na cidade 

A cidade do Porto, desde o ano de 2011, coincidindo com as manifestações de 

desagravo popular para com a acção protagonizada pela tutela estrangeira do país e 

com a constatação de um imobilismo municipal que não cumpriu o seu papel de 

facilitação e fomento das várias formas de discussão e participação cívica em espaço 

público e da actividade cultural em contexto urbano, tem vindo a recuperar, a um 

ritmo lento, uma parcela substancial da sua identidade como cidade de grande 

actividade de discussão e inovação no campo das ideias e dos ideais. 

Estamos, contudo, muito longe desse entre séculos portuense e da sua já referida 

pujança intelectual e cívica, consubstanciadora dessa via portuense de construção do 

projecto liberal em Portugal. Mas também estamos longe dos tempos de resistência às 

teses dominantes do Estado Novo e das inúmeras acções de resistência que foram 

tendo lugar quer no espaço público, quer nos clubes, associações e outros espaços de 

representação da cultura tais como, entre outros, cooperativas culturais, livrarias, 

galerias de arte, cafés, cinemas, teatros e estádios desportivos. E igualmente estamos 

longe dos tempos em que, no pós 25 de Abril de 1974, se reequacionava a cidade e as 

condições de vida das suas populações, nas ruas, nas praças, nos bairros, nas 

associações de moradores e nas escolas e com elas se construía metade do sonho. 

 

Essas dinâmicas de participação – de carácter mais ou menos visível, mais legal ou 

clandestino –, importantes para a identificação das populações com o espaço onde 

vivem, tornando-as parte da solução e da equação dos processos de decisão e gestão da 
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coisa pública – pelo menos no que respeita à sua dimensão municipal –, pouco ou nada 

são consideradas nos instrumentos de planeamento e na gestão corrente da cidade. Tal 

como afirmado atrás, apenas em momentos muito circunstanciais (e, mesmo assim, 

sem grande capacidade de penetração na alteração da ordem instituída), constituíram a 

base da acção no território municipal. Todavia, sem capacidade legislativa ou executiva 

(dada a natureza informal da discussão e das realizações), apenas foram gestos 

descoordenados no âmbito do ordenamento e gestão do território, contribuindo, 

inclusivamente, para a sua maior desestruturação, por serem inconsequentes, avulsas, 

com pouca coordenação real e, até mesmo, descoordenadas entre si. 

 

No período do entre séculos português, como já referido neste texto, o panorama da 

vida na cidade, no Porto em particular, era profundamente mais rico no que concerne à 

participação dos vários grupos e classes da sociedade na discussão da urbanidade e do 

processo urbano. A forte clivagem entre os diversos grupos sociais (mas também entre 

as diferentes profissões) marcava a vida urbana de uma forma indelevelmente 

impressiva. 

Os vários espaços ocupados pela discussão e a capacidade de criação de novos (mesmo 

na impossibilidade da sua existência legal) eram representativos de resistência e 

resiliência de certos sectores da sociedade portuense que, apesar de confrontados com 

processos excludentes da sua participação, conseguiam impor-se, dotando o espaço 

público de uma diversidade e de uma riqueza de excepção no panorama nacional que 

só encontrava paralelo em Lisboa e na sua cintura industrial, sobretudo nos concelhos 

da margem sul do Tejo. 

 

Ao longo do período em estudo foram-se diversificando as formas e os espaços de 

reunião e discussão que, deformas diversas, permitiam ampliar a dimensão do espaço 

público. 

Até à década de 1920 observa-se um papel determinante dos clubes, associações e 

colectividades no acompanhamento das novidades que se expressavam 

fundamentalmente através dos meios da escrita corrente (opúsculos, livros e a 

imprensa). A partir desta época, com a difusão e ampliação do alcance e do acesso 

público a novas tecnologias, verifica-se uma alteração da vivência social do espaço 

colectivo, reflectindo, principalmente, a acção do cinema e da rádio. 

Estas várias plataformas conviveram durante anos e, ao contrário do que se pensava à 

época, não se excluíram entre si, antes sim se complementaram. 

Por outro lado, a dimensão política do espaço público veria, neste período, a sua 

abrangência ampliada embora condicionada pela acção dos vários tipos de censura que 

se foram sucedendo entre a Monarquia Constitucional e o Estado Novo. 

 

A imprensa diária portuense – não com a difusão de títulos já referida neste texto, mas 

com alguma pujança informativa e intelectual – fixar-se-ia em três títulos fundamentais 
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para a leitura do século XX na cidade: “O Primeiro de Janeiro”, “O Comércio do Porto” 

e o “Jornal de Notícias”. A acção dos seus directores (respectivamente Bento Carqueja, 

Pacheco de Miranda e Manuel Pinto de Azevedo), entre as décadas de 1920 e 1950, 

ultrapassaria largamente as fronteiras estritas da actividade jornalística e ajudaria a 

criar estruturas sociais e cooperativas, culturais e de promoção da urbanidade 

(equipamentos, infra-estruturas, habitação e equipamentos) de importância local e 

regional. 

Para além de constituírem espaços de transmissão e replicação da opinião, os próprios 

edifícios dos jornais ajudaram a dotar o centro da cidade, a chamada Baixa, de edifícios 

de referência no panorama identitário do espaço e do imaginário colectivo que 

perdurariam até aos dias de hoje, mesmo observando a alteração de usos a que foram 

sujeitos. 

 

Noutro quadrante, a implementação das frequências de rádio e das suas sedes 

operacionais no centro da cidade (desde as Oficinas de Rádio, Som, Electricidade e 

Cinema, em 1923, à Sociedade Emissores do Norte Reunidos, Ldª, em 1947) 

contribuiria para a construção da identidade colectiva local e regional em contraponto 

às emissoras de alcance nacional. 

A conjugação destas duas fontes de difusão de informação (mas também de lazer) 

transformariam radicalmente o uso do espaço colectivo, amplificando a discussão e o 

acesso às questões locais e nacionais, informando com conteúdos substantivos da vida 

cultural, política e do quotidiano, as várias sessões de tertúlia e debate que decorriam 

nos inúmeros cafés portuenses e que se complementavam nas cooperativas e 

colectividades culturais e recreativas da cidade. 

Em paralelo com esta realidade – em que as tecnologias oitocentistas partilhavam o 

espaço com as novas tecnologias – um papel especial competiu ao cinema e aos espaços 

que a ele se associaram e permitiram criar locais específicos destinados à sua difusão. 

Entre o Cinema Jardim, as sessões públicas nos largos e nas praças portuenses e a 

formalização espacial de edifícios expressamente dedicados à projecção 

cinematográfica, assistiu-se a um redimensionamento do alcance, e da função desses 

mesmos espaços, ampliando as margens de definição do espaço colectivo ainda mais 

para o interior da esfera privada. 

 

À semelhança dos clubes desportivos que apostaram na definição de espaços próprios 

para a prática das diferentes modalidades (em especial o foot-ball), também os espaços 

dos cinemas (que complementaram as funções dos anteriores edifícios destinados à 

prática teatral e, nalguns casos, com esta outra actividade se fundiram e formaram os 

vários cineteatros portuenses) passaram a acolher outros tipos de manifestações de 

expressão popular. 

Especialmente nestes dois últimos casos, também a dimensão política do espaço 

colectivo saiu ampliada, pois neles decorreram, em tempos de maior ou menor 
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liberdade, concentrações cívicas e comícios políticos de expressão considerável, como 

se pode atestar pela análise dos documentos iconográficos e textuais que (tanto na 

imprensa como nos relatórios das várias polícias políticas que se sucederam entre a 

República e o Estado Novo) se revelam documentos imprescindíveis para a 

interpretação e compreensão da conjuntura e das circunstâncias. 

 

4.7. Das permanências e continuidades que se verificam no tempo presente 

Os processos de desarticulação horizontal e vertical do território foram decorrendo em 

paralelo neste país apesar da rápida e duradoura fixação geométrica e geográfica das 

suas fronteiras políticas. A tentativa de afirmação do Estado-nação, acção recorrente na 

política dos governos liberais pós 1834 (mais concretamente da política de colonização 

do território continental português), demonstrou ter falhado e, nem o Estado Novo que 

lhes sucedeu em 1933 – apesar da retoma das políticas de ocupação do espaço através 

da implantação simbólica e funcional de todo um conjunto de equipamentos públicos 

representativos da afirmação ditatorial do estado autoritário –, nem o regime pós 25 de 

Abril de 1974, conseguiram inverter a situação. Pelo contrário: as zonas mais frágeis 

deste processo de afirmação territorial apenas conseguiram ver adiado o processo 

inevitável de desarticulação física e intelectual latente. Apesar dos investimentos 

simbólicos de cada um destes regimes, a preponderância de dominação política e de 

condicionamento ideológico, como não foram acompanhados de políticas de fixação 

territorial assentes na criação de emprego e no investimento no desenvolvimento 

económico, rapidamente promoveram largas faixas territoriais à condição do 

esquecimento. 

 

* 

Nos últimos anos, sob o pretexto da consolidação orçamental e da redução do défice 

público, assiste-se à implementação de políticas públicas que perigam a estrutura do 

Estado e tendem a esvaziá-lo das suas funções essenciais. Este processo de 

transformação do projecto de sociedade em Portugal constitui, por si só, o regresso das 

teses mais retrógradas das forças políticas, sociais e económicas dominantes no País, 

remanescentes do Estado absolutista e dos seus continuadores miguelistas. A 

degradação das condições de trabalho da população em geral, a criação de vínculos 

sociais e profissionais precários e, por inerência, o reflexo desta conjuntura na própria 

condição social dos vários sectores profissionais da sociedade concorre, conjuntamente 

com o estímulo à competitividade e ao individualismo, para a consagração em absoluto 

do modelo de Estado e das suas diversas ramificações indexadas a um aparelho 

ideológico central, regido pelas leis ditadas pelos mercados internacionais e pelos seus 

condicionamentos, muito à semelhança da sociedade do entre século XIX/XX. 

 

Tendo perdido a tutela da sua soberania, viverá Portugal tempos de perda de 

identidade como alertavam os homens da geração de ‘70? 
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Voltando atrás no processo histórico, convém lembrar que o principal suporte dos 

vencedores da batalha liberal que lançaram as bases do Estado Novo foi o sistema 

corporativo, profundamente enraizado no Estado do Antigo Regime e pormenorizado 

no Estatuto do Trabalho Nacional (1933), versão portuguesa da Carta del Lavoro 

mussoliniana. De facto, na actualidade, torna-se relativamente fácil perceber que o 

corporativismo, nomeadamente o corporativismo do Estado (se considerarmos que as 

forças dominantes se fundem com a nomenclatura do Estado), continua a ser uma 

realidade. O pretenso processo de criação de um Estado “mínimo” nas suas obrigações 

mascara a organização rígida da actividade económica que confere a determinados 

grupos de interesses um privilégio monopolista.  

A criação de uma ordem sem conflitos – objectivo último do corporativismo português 

– só é possível porque o país (economicamente pouco desenvolvido, farto em mão-de-

obra barata, funcionalmente iliterata, controlada social e economicamente pelo medo) 

continua, apesar de todos os movimentos reformistas e à semelhança desse entre 

séculos, feudal e autoritário. 

No nosso tempo, as resistências de modernidade na contemporaneidade estão 

reduzidas a uma condição minoritária. Portugal falhou a Modernidade.  

A construção do Estado Moderno nunca passou da esfera do manifesto. 

 

O carácter falsamente reformista do país dominou sempre o espectro das revoluções. 

A História, sempre feita pelos vencedores, encarrega-se de o vincar nos manuais e o 

seu carácter revisionista (nalguns casos, até branqueador) chega a ser “delicodoce” 

para com a Situação. 

A questão sempre se pôs na sobrevivência dos da Situação sobre os excluídos, no 

sublinhar da sua forma ou formas de dominância, de maneira a que, apesar dos ventos 

de mudança, tenham podido esperar que tudo acalme para, de novo, retomar as suas 

posições de preponderância e voltar às rédeas do poder social, económico, cultural e 

político. 

 

As várias formas de democracia em Democracia (1974- 2014) fazem-nos retroceder no 

tempo a esse período de afirmação do fascismo na Europa, processo (como enunciado) 

longo mas eficaz que fez com que, na maior parte do seu território (inclusivamente nas 

cidades), as forças mais autocráticas e autoritárias lograssem alcançar o poder pela via 

democrática, servindo-se das instituições, da semântica e dos significados do ideário e 

dos processos democráticos para, adaptando a linguagem aos seus desígnios, não 

deixar de controlar a situação. 

De facto, são sempre os mesmos, as mesmas pessoas, as mesmas famílias, os mesmos 

grupos económicos, as mesmas organizações a controlar, efectivamente o processo de 

construção da sociedade, permitindo aqui ou ali, fogachos de expressão popular. 

O processo português não tinha por que ser diferente. O que verificamos é que, desde 

há quarenta anos, rapidamente, com nova roupagem, com novos atributos, esses 
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poderes seculares da sociedade do Antigo Regime asfixiaram a expressão popular e de 

novo criaram um sistema que, ao longo das últimas quatro décadas, tem vindo a 

inquinar o processo democrático. 

Esta realidade, ainda que não constitua uma novidade no processo identitário 

português, reveste-se de especial perigosidade, pois, ao contrário das quase cinco 

décadas de regime autoritário que, de forma continuada, dominaram este país, hoje, 

inversamente ao período entre os séculos XIX e XX, torna-se muito difícil distinguir os 

opostos ideológicos, tendo-se criado uma imensa margem cinzenta a qual, em 

diferentes mas progressivas escalas de tonalidades, vai, paulatinamente, criando as 

condições para o ressurgimento dessas formas autocráticas de gestão da “coisa 

pública”. 

 

A crítica e a intervenção em jeito de contestação positiva encontram cada vez menos 

lugar na esfera pública. A constante antagonização dos grupos sociais, a discriminação 

de certas faixas da sociedade, o aumento dos índices de pobreza e dos factores de 

exclusão, a progressiva enfatização dos factores económicos como selectivos do acesso 

à educação, à cultura, ao lazer, conjugados com a diminuição do poder de compra, o 

desemprego de amplas faixas da sociedade e dos seus sectores mais válidos 

profissionalmente, a exclusão dos idosos do processo social, o condicionamento do 

acesso à saúde e a indexação do acesso à justiça determinada pela condição económica 

resultam em novas e perigosas formas de ditadura, inquinando, em democracia, o 

processo democrático, à semelhança do que ocorreu há quase um século. 

 

Thomas Mann, escritor alemão do século passado (1875-1955), em “A Montanha 

Mágica” e especialmente na sua novela curta intitulada “Mário e o mágico”, teve a 

capacidade, como observador, de vislumbrar o destino da sociedade europeia nos anos 

que precederam a Grande Depressão. O mágico, com os seus poderes de hipnotismo, 

controlava as massas que acudiam aos seus espectáculos e, com a conivência e a 

autorização alienada das mesmas, delas fazia o que queria, conduzindo-as a acreditar 

nas suas palavras, capazes de fazer com que atentassem contra a sua própria existência.  

 

A forte crise económica e social, mas também política e ideológica, então como agora, 

provocou um fenómeno geral de perda de urbanidade e fez com que a cidade 

enfrentasse um cenário de desamparo e solidão, visível na quase totalidade das suas 

artérias, patente até aos olhos dos mais distraídos ou mesmo daqueles que tentam, a 

todo o custo, alienar-se da realidade. Por dia fecham várias lojas e os prédios de 

habitação vão cedendo ao peso dos anos e da falta de condições financeiras para a sua 

recuperação ou reabilitação, ficando apenas o vazio (e a miséria) o qual é rapidamente 

ocupado por quem já não espera mais nada da situação e não se importa mais com as 

aparências, por se esconder na cortina da noite, nas filas da sopa, por entre o lixo dos 

outros, empurrando carrinhos de supermercado enferrujados, perscrutando nos sacos 
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dos desperdícios, concorrendo com as gaivotas e os poucos cães vadios que escaparam 

às operações de higienização municipal dos últimos anos. Já não se escondem por entre 

o frio da noite, denunciam a sua condição, reservando novas casas por entre cartões e 

mantas rotas no portal das casas e das lojas devolutas, devassando prédios em ruína e 

ocupando espaços sem tecto. A ironia é evidente nesta sempre leal mas já não invicta 

cidade. 

Hoje, as novas montras da cidade revelam um quadro de desesperança transversal, 

contagiando o espaço público e afastando as gentes, fazendo-as correr apressadamente 

quando percorrem a pé as ruas e as praças portuenses. De cor forte e impressiva ou 

esbatida e deslavada, sublinha-se a preto e branco, os reflexos e as projecções de 

imagens sobrepostas à restante paleta de cores, nas texturas e na luz ou sua ausência, 

ficando o registo enquadrado pela lente da objectiva de matriz realista e expressiva do 

observador. 

 

Cada vez mais a caracterização heterogénea do tempo pós 1974 – fundada nos actos e 

factos desde a construção do Estado Liberal e do seu ideário romântico – pertence a 

uma narrativa de dois países em confronto. 

O país real – aquele que vamos conhecendo através dos nossos percursos pelas ruas e 

praças – é terra de dois mundos em conflito permanente e surdo formados pelos da 

situação e pelos excluídos da sorte, pelos detentores do poder e suas ramificações e pelos 

outros. Esses outros não têm voz nem visibilidade mas são visíveis para além da 

aparência intranquila da visibilidade, tendendo a ficar cada vez mais na esquina do 

tempo, na dobra oculta do pé de página dos jornais, fora dos circuitos, desejavelmente 

na preguiça do esquecimento.  

 

A cristalização desse esquecimento dá que pensar. 

Será que, daqui a alguns anos, passaremos incolumemente pelas artérias do espaço da 

cidade sem olhar para o lado, sem reparar que há alguém que necessita urgentemente 

de ajuda?  

Será que, na ronda da noite, de tão banais estes novos/velhos cenários, os encararemos 

como a normalidade, assumindo a anormalidade definitivamente como parte 

integrante, indissociável da imagem que construímos do espaço urbano?  

Esta inquietação corre o risco de perder a inquietude e de se tornar apenas num cenário 

que temos de percorrer todos os dias comuns em que, na indiferença, e pior, na 

impotência nos damos por resignados à Situação?  

Um dia, este cenário poderá constituir, apenas e somente, o nosso reflexo no espelho. 

 

* 

Os retrocessos civilizacionais que enfrentamos na sociedade ocidental, a imensa apatia 

com que lidamos com os factos, é mesmo uma forma cruel de honrar todos aqueles 

que, no seu tempo, resistiram para que hoje tivéssemos a liberdade de pensar e de 
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falar. Por isso, é importante agir e não apenas ficar como sujeito passivo a absorver as 

notícias que já não nos perturbam, as imagens do real que queremos esquecer. O 

espaço da cidade contemporânea, entendido como lugar exemplar de universalidade e 

de democraticidade entrou num processo de declínio galopante, sem que tenhamos 

tempo e margem para individualmente podermos pensar em encontrar novas formas 

de lidar com os problemas decorrentes das novas formas de exclusão e de censura 

públicas.  

Uma nova normalidade civilizacional: como se quiséssemos esquecer, como se fosse 

possível apagar todos esses desherdados da sorte da face visível do retrato das nossas 

cidades, como se, por magia, já não interessassem, porque são pobres e empestam as 

nossas cidades, como se pudéssemos higienizar o espaço da sua presença. 

 

* 

No tempo contemporâneo, a militância numa postura de crítica objectiva sobre o curso 

dos acontecimentos torna-se determinante para a nossa diferenciação no reino animal. 

A consideração da atenção e o posicionamento construtivo relativamente às questões 

de importância e substância do essencial revelam-se de especial acuidade na 

formulação do que queremos que seja o espaço e o tempo destinados ao presente. No 

contexto actual, a manipulação da informação segue, rendido às tecnologias da 

informação e especialmente, às artes da comunicação, um caminho que desvia a 

atenção sobre a essência dos acontecimentos. As dominâncias do poder (sempre 

conjunturais e circunstanciais, é certo) definem em absoluto a revisão dos factos, 

servindo a opinião dominante controlada por imensas maiorias.  

 

Correr-se-ia o risco de enclausurar o presente texto na circunstância específica da 

análise da actualidade. No entanto, essa circunstância não é uma ruptura: traduz-se 

numa permanência temporal que a remete para décadas anteriores que possibilitam o 

justo distanciamento substantivo da formulação de uma reflexão crítica sustentada do 

facto actual. E então, munidos da consciência que a área disciplinar da História nos 

proporciona, verificamos que esta realidade que agora nos perturba não é nova, 

resultando de uma paulatina desestruturação do papel social do Estado e das suas 

funções básicas que permitem evitar que estas situações aconteçam. Contudo, apesar 

desta consideração sobre a evolução da situação e a recusa do seu carácter de 

novidade, temos de admitir que se trata de um processo inovador quanto à eficácia, 

hoje, infelizmente, mais real, de consumação do longo processo de exclusão. 

 

5. Em trânsito [para o Livro 3] 
“Um momento, durante os primeiros meses que se seguiram ao 25 de Abril, houve a 
esperança de que realmente alguma coisa iria mudar. O Portugal revolucionário ia ser 
exemplo, um passo em frente para uma Europa nova, o país cuja sociedade garantiria a 
cada cidadão um lugar digno. 
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Mas quê? Em fins de 1975 as elites de agora são as mesmas de ontem, acrescentadas de 
uns poucos que, hábeis, subindo a tempo, ocuparam um lugar; diminuídas 
temporariamente da meia dúzia que, no estrangeiro, confortavelmente, aguarda dias 
melhores que muito certamente voltarão. Tal como na velha república de 1910, em que 
ministros foram quinhentos, interessa ser ministro, garantir as benesses do amanhã. 
Os adversários já se empurram à força de murros e de insultos. Os que durante dez, vinte 
e mais anos comeram à manjedoura do regime fascista, e não hesitaram em se tornar 
comunistas quando a hora lhes pareceu lucrativa, são os primeiros a clamar que a 
revolução morreu. E, à cautela, enterram-na.” (Carvalho, 2014) 

 

“Do Homem e da Política” introduz-nos no contexto do corpo central do presente 

estudo. Aqui se defende que a condição política do ser humano influencia 

objectivamente o contexto onde se insere, no limite, dependendo da expressão da sua 

vontade e comprometimento o seu próprio destino, pelo menos no campo das redes de 

influências e dos seus domínios de possibilidades. 

Esse jogo de aparente expressão da vontade própria sempre se deixaria auto 

condicionar pelo conjunto de valores que constituem o sistema, independentemente 

dos sentidos da sua orientação. 

Em Portugal, estruturalmente uma sociedade conservadora (como afirmado na citação 

que precede estes parágrafos), os momentos de ruptura, embora importantes para a 

equação da modernidade e da contemporaneidade, revelaram-se absolutamente 

pontuais, circunstanciais e, de certa forma, espúrios no seu grau de penetração social e 

política. No campo do território em geral e do território da cidade em particular, a 

inépcia de vontades contribuiu para que, ao contrário do que foi acontecendo nos 

países do norte da Europa (eticamente protestantes e capitalistas), as reformas sempre 

continuassem no limbo do adiamento. 

 

A introdução das questões da esfera da política no debate académico não constitui uma 

novidade, nem, no caso específico deste período de transição da sociedade portuguesa, 

a abordagem se reduz a simples evocações dos seus protagonistas. Num campo 

disciplinar que se cruza (defendo, forçosamente) com a área disciplinar da 

Arquitectura, na Sociologia Histórica, são alguns os exemplos de inserção da 

problemática política na discussão e, tal como aí, também aqui, esta premissa incorpora 

os objectivos. Nesse sentido, a indexação ao discurso da não singularidade portuguesa 

no processo de transformação permitiu o enquadramento numa realidade bastante 

mais vasta do que a estritamente nacional. 

A problematização do espaço urbano e da alteração dos seus paradigmas no entre 

séculos europeu demonstra, pelo contrário, bastantes semelhanças discursivas, tendo 

embora a sua aplicação divergido consoante a força e a matriz dos impulsionadores da 

mudança efectuada. 

A projecção sobre a sociedade e sobre o espaço que a condiciona e que por ela é 

condicionado das ideias de reforma da organização do Estado protagonizada pelas 

forças mais autocráticas do espectro europeu encontraria, como já afirmado, no 
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Portugal do final da década de 1920, o terreno propício à sua implantação. Contudo, a 

especificidade própria do processo de afirmação do novo Estado, formalizado em 

Estado Novo, evidenciaria uma riqueza de estudo que levou à leitura da sua 

construção desde o período de apresentação do projecto liberal até ao princípio do fim 

da sua existência institucional, conduzindo à perspectiva comparativista com a 

actualidade, dela não se podendo dissociar. 

 

A narrativa do processo de idealização e implementação desta nova sociedade, 

funcionando de “cima para baixo”, absolutamente elitista, ainda tem vindo a ser 

analisada em conformidade com as próprias teses do regime deposto a 25 de Abril de 

1974, reduzindo a problemática ao apoio ou à resistência à Situação. 

A questão, estudada com o recurso à documentação, é bastante mais complexa e, no 

que concerne ao acto da investigação, igualmente mais rica. A visão clássica do 

passado histórico, normalmente feita “a preto e branco” já não faz sentido tendo o 

investigador a obrigação de reinventar o processo e de operacionalizar o acesso a um 

manancial de informação que vai muito mais além das fronteiras dos manuais de 

História e dos discursos oficiais. A análise da documentação do tipo administrativo, 

permite perceber que a linha divisória entre os protagonistas do novo regime saído do 

golpe de 28 de Maio de 1926 e a sociedade não esteve sempre bem definida e que o 

processo não se circunscreveu à acção e à vontade de um só homem, pondo em 

questão, inclusivamente, a ideia da vigência de uma ditadura unipessoal como 

vulgarmente, especialmente no discurso mais ideologicamente à esquerda, é referido.  

 

Os vários processos associados à obra pública e à gestão política e administrativa do 

Estado Novo informam-nos de uma realidade diferente, sendo legítimo afirmar que as 

opções tomadas foram partilhadas intelectualmente e no seu processo de realização 

por muitos portugueses que, conscientemente, por acção ou inacção, se colocaram ao 

serviço da causa e, inclusivamente, contribuíram para o aperfeiçoamento do modelo 

instituído. 

 

O discurso do aparelho ideológico que, paulatinamente, se foi consolidando ao longo 

da “década de ouro” do Estado Novo, fundado em programas, retóricas, declarações 

de intenção e uma prolífera legislação, apoderou-se do quotidiano e das pessoas que o 

constroem. Este aparelho, claramente de inculcação ideológica, reformatou a sociedade 

e o cidadão, asfixiando a expressão da divergência com o auxílio determinante da 

propaganda e da censura, reprimindo formal, física e psicologicamente, os vários 

sectores da sociedade que se mobilizaram nos diversos actos de resistência e protesto, 

quer no plano da vida e do espaço público, quer nas correntes relações de trabalho. 

Mas também no próprio pensamento sobre as vias de desenvolvimento da sociedade e 

da técnica encarados quer na intelectualidade ou no contraditório da técnica e da 

tecnologia. 
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A cidade não foi imune a este processo e a”grande transformação” realmente ocorreu. 

 

Com a crescente abertura dos arquivos do regime do Estado Novo ao domínio público, 

a capacidade de investigação científica resultou bastante ampliada, embora incompleta. 

É que, os chamados arquivos das instituições de poder intermédio da organização do 

Estado continuam por explorar, perdendo-se a capacidade de análise de parte 

importante da componente social, bastante mais visível nos processos administrativos 

à sua guarda. 

O presente trabalho julga ir de encontro a essa necessidade, tentando descobrir um 

pouco mais sobre a realidade que, no fundo, condicionava, conjunturava e 

circunstanciava o quotidiano e a forma urbana e que, na sua maior parte se encontra 

abandonada, mal inventariada ou, simplesmente, esquecida. 

 

O Livro 3 resulta de um típico processo de estudo em que a metodologia da 

investigação-acção possibilita o acesso a fontes primárias originais, em absoluto por 

tratar e no qual, como já referido na presente tese, a miscigenização do sujeito com a 

comunidade detentora de determinado património documental permitiu uma maior 

compreensão dos processos. No caso, associados à criação de um dos maiores factores 

de construção da condição de urbanidade, no campo das redes infra-estruturantes, o 

serviço público de água, mas também dos demais serviços públicos essenciais em geral 

pertencentes à esfera do poder local em Portugal, no Porto em particular.   
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[A Imortalidade] 

LIVRO 3 
Da Obra e do Público 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Contamos com a imortalidade e esquecemo-nos de contar com a morte.”  

 

(Kundera, 1990: 77) 
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1. Do processo e forma da cidade, no Porto 
A cidade das redes: das redes da invisibilidade  

“A civilização do século XIX desmoronou-se” (…) “A civilização do século XIX assentava 
em quatro instituições. A primeira era o sistema de equilíbrio do poder que, durante um 
século, impediu a ocorrência de qualquer guerra prolongada e devastadora entre as 
Grandes Potências. A segunda era o padrão-ouro internacional, símbolo de uma 
organização única da economia mundial. A terceira era o mercado auto regulado que 
produzia um bem-estar material inédito. A quarta era o Estado liberal.” (…) “Umas e 
outras determinavam os grandes traços característicos da história da nossa civilização.” 
(Polanyi, 2012) 

 

O processo de formação e consolidação da forma e do tecido urbano da cidade do 

Porto no que neste estudo se designa por entre séculos (XIX e XX) é fortemente 

devedor dos esforços de infra-estruturação do seu território que foram decorrendo 

nesse período. 

Partindo dessa premissa, afirmo que, de facto, baseando-me na narrativa que a seguir 

se apresentará, a conjugação de diversos factores de índole política, social, financeira e 

cultural determinaram que esse tempo de entre séculos (XIX/XX) tenha sido essencial 

para a formalização da cidade contemporânea, nomeadamente no caso do Porto e da 

sua região adjacente. 
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Essa cidade, que aqui se nomeia de cidade das redes, constituiu-se nesse período numa 

plataforma facilitadora da invenção da imagem da urbanidade, facto que permitiu o 

início do processo de transformação a que hoje assistimos e discutimos e que, apesar de 

todas as críticas (e são bastantes) se pode dizer que resultou num percurso (embora 

lento) de estruturação no campo da urbanidade e da humanização dos espaços. 

No entanto, de forma a entender o processo que conduziu à contemporização no 

âmbito das políticas públicas da importância dessas mesmas redes, este estudo 

necessitou de recuar até ao início da afirmação territorial do Estado Liberal em 

Portugal (meados do século XIX), do mesmo modo que considerou fundamental 

dilatar o tempo histórico em análise até ao princípio do fim do regime do Estado Novo, 

no final da década de 1950 do século XX (precipitado pela Guerra Colonial e pelas 

sucessivas moções aprovadas pelas Nações Unidas). 

 

Essa cidade das redes, é sobretudo constituída por invisibilidades aparentes, das quais se 

sabe (documentalmente) quem decidiu e “mandou fazer” a obra, mas da qual raras 

vezes se conhece os executores (na sua maioria, anónimos operários que, no espaço 

temporal de quase século e meio, foram dando corpo à obra pública). 

O uso da expressão “invisibilidades aparentes” justifica-se pelo facto de, embora 

literalmente indexada ao tipo de intervenção (um misto entre urbanismo subterrâneo e 

de chão), corresponder à forma de criação da imagem de uma cidade em constante 

processo de transformação (pelas inúmeras empreitadas levadas a cabo no domínio 

público do espaço), a qual é aparente no processo de realização de obra, mas que, após 

esta finalizada, muito pouco parece transparecer da sua presença no espaço da cidade. 

Porque a defesa de uma tese acaba por ser também o resultado de processos sucessivos 

de exclusão de informação, não se vai aqui falar, por opção e por coerência intelectual, 

daquilo que está para além dessa “camada estratigráfica” do ambiente urbano – 

embora a consideração do edificado esteja sempre presente e, principalmente no que 

respeita à estratégia e ao plano, seja, por muitas vezes, a razão da ponderação da 

necessidade da inclusão do desenho das redes na equação do espaço da cidade e do 

território mais ou menos alargado que dela depende, por ela é condicionado ou que 

dela decorre. 

 

No campo do conhecimento das invisibilidades, sublinha-se a preponderância do 

estudo dos documentos de matriz administrativa e de decisão política por se pensar 

que, para além do acaso e da circunstância que condicionam os factos, se torna 

essencial compreender os factores que influenciaram ou que foram influenciados pela 

governança pública da responsabilidade das tutelas central e local.  

Por outro lado, o estudo da componente social e humana – quer no que respeita ao seu 

papel de veículo de execução dessas políticas, quer no que concerne o receptor, ou o 

alvo a quem se destina a mensagem materializada em obra pública ou em 

condicionamento da acção privada – revela-se essencial para a compreensão do 
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processo na sua globalidade. Entendendo o espaço da cidade como uma privilegiada 

arena de confronto e actuação política e das políticas, o esquecimento deste nível de 

factores propiciaria sempre um resultado previamente truncado. 

 

Trata-se portanto de três níveis de invisibilidades: 

- documentação processual que antecede e acompanha o curso da obra, seja ela de 

âmbito técnico político ou administrativo; 

- tipo de obra pública, maioritariamente de tipo subterrâneo ou de pavimento; 

- perfil anónimo dos executantes da obra, dos quais apenas se sabe o que figura nos 

processos individuais (recursos humanos) das entidades envolvidas nas diversas 

acções. 

 

No que respeita ao primeiro ponto há que perceber e interpretar, para além dos 

sucessivos interesses políticos de salvaguarda da documentação nos seus vários 

momentos de vida, também os diferentes graus de importância técnica que foram 

tendo, assim como os processos e métodos dos serviços que, na prática, tiveram a 

responsabilidade da sua guarda. 

Quanto ao tipo de obra, salienta-se que a cultura da valorização da componente 

edificada do espaço foi sempre dominante relativamente à urbanização, do que decorre 

que a obra associada à infra-estruturação urbana tenha sido menorizada relativamente 

à obra do edificado. 

Tarefa ainda mais difícil é a que tenta identificar quem foi construindo essa obra 

pública. Neste campo, quando não se trata de empresas ou artífices processualmente 

documentados (facturas ou notas de encomendas), torna-se bastante difícil identificar o 

obreiro específico (ou os obreiros) de determinada obra. Na pesquisa feita em sede de 

arquivo – mais concretamente naqueles que foram conservando os registos biográficos 

dos funcionários de algumas instituições e serviços públicos – é possível saber, pelo 

menos, a categoria profissional de quem executava a obra. Esta questão também se 

coloca no campo das autorias, pois, embora aparecendo o serviço produtor, raras vezes 

aparece o nome do projectista ou projectistas (excepto quando têm funções de chefia ou 

são técnicos com obra profissional exercida também em regime liberal). 

 

* 

Nas esferas política e social, o processo de afirmação de preponderância de classe da 

imensa minoria que dominava a Banca e os governos das nações europeias nesse 

período de entre séculos pode considerar-se, após a leitura atenta da documentação 

disponível, como basilar quanto às razões que conduziram ao início infra-estruturação 

urbana em Portugal. Ao contrário do que vulgarmente se afirma, não foram questões 

de particular preocupação com as condições de vida da população que conduziram à 

materialização das políticas de transformação do território portuense. 
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Aliás, como aconteceria já em pleno Estado Novo quanto ao problema da habitação 

social, também em matéria de água, de saneamento e de mobilidade e transportes o 

impulso das políticas públicas visaria a exclusão das classes mais desfavorecidas da 

população portuense. 

As razões políticas (a tradução da fractura ideológica e da diferenciação e 

discriminação de classe social) fizeram com que a classe dominante – relacionada 

intimamente com as diversas zonas do poder, desde a Banca à governação local e 

central – modelasse exemplarmente a aplicação das políticas desenvolvimentistas dos 

vários consulados fontistas, aos seus desígnios e necessidades específicas, na senda das 

boas práticas vigentes nesse período histórico. 

O desenrolar de todo este processo revelou-se independente dos vários regimes 

políticos que Portugal experimentou nessa transição de século, não sendo exclusivo de 

nenhum, alicerçado num conjunto de permanências, como uma continuidade. 

 

As acções e as medidas da política local traduziram os postulados do Estado Central e 

dos fortes grupos de pressão da sociedade influente e dona do Capital, adaptando-os à 

circunstância da cidade, aprofundando a sua natureza fortemente exclusivista e 

restritiva do uso e da propriedade do espaço dito como público (mas também do 

privado), privilegiando as classes mais abastadas, expulsando as classes laboriosas 

para as periferias interiores ou adjacentes ao limite concelhio, inventando uma cidade 

com duas faces, claramente reflexas da condição económica e respectivo extracto social. 

Dois casos demonstram esta reflexão: os transportes e o abastecimento de água e 

saneamento. É interessante pensar sobre o facto da primeira linha de transporte 

público urbano ter sido projectada e implementada para ligar a Baixa portuense às 

praias da Foz – no mesmo preconceito ideológico e classista assenta a oportunidade da 

solução encontrada para dar resposta à momentosa questão do abastecimento de água 

e do saneamento da cidade. 

É certo que o Porto atravessou vários surtos de peste ao longo do século XIX e que a 

epidemia de 1899 dizimou uma parte significativa da população da cidade. Contudo, 

será errado pensar que a eliminação das “imundícies urbanas” foi despoletada por 

uma especial preocupação humanitária ou, tão só, assistencialista. 

Certo é que, a urgência da resolução deste problema (ou o primeiro passo para a sua 

resolução) resultou de um sentimento de pânico e de medo que se propagou no seio da 

alta burguesia portuense, temendo que a situação calamitosa se propagasse aos seus. 

Era urgente resolver o problema: não o problema de saúde pública que afectava os 

mais desfavorecidos, mas sim, dar resposta eficaz ao perigo que constituía a 

proximidade física a essa “gente infecta”. 

 

* 

Atentando na cidade contemporânea e nas suas formas de gestão planeamento e 

governo público, verifica-se a falência dos modelos de organização do território 
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baseados em pressupostos que usam o zonamento como factor preponderante de 

regulação, ordenamento e condição do espaço. 

A cidade, ou melhor, o seu espaço alargado ao território adjacente que com ela se 

relaciona, está, na contemporaneidade, sujeita a um conjunto de lógicas específicas 

muito mais indexadas aos sistemas e às redes do que aos zonamentos e ao espaço 

edificado. A consideração dos fluxos de pessoas e bens (dentro/dentro, dentro/fora e 

fora/dentro), aos cursos de água dos rios e das ribeiras, das redes de gás e electricidade, 

de telecomunicações, de transportes, de águas e de saneamento, são, no presente, 

factores que podem marcar a diferença no planeamento do ambiente urbano, quando 

usados ao serviço da regulação do espaço público e das políticas de desenvolvimento 

económico e social. Os planos que assentaram nas formas de zonamento baseadas na 

afectação do solo a índices de construção e à definição de áreas específicas 

funcionalmente diferenciadas demonstraram a sua incapacidade de regular o espaço e 

de lhe definir e aplicar uma estratégia que permita sustentabilidade. Na actualidade, 

estando na “ordem do dia” a revisão dos conteúdos inscritos nesses instrumentos de 

planeamento, talvez valesse a pena reformular a escala de importância das 

preocupações inserindo no topo a questão das redes, capacitando-os de informação e 

desenho que os tornassem instrumentos de gestão do território voltados para um 

interesse estratégico público genérico e geral e não para o favorecimento circunstancial 

de determinados sectores e grupos da sociedade. 

 

Em Portugal, a afirmação da cidade das redes – ao contrário da cidade zonada – pode 

significar uma alteração significativa no desenvolvimento do território dando corpo ao 

articulado da actual Constituição da República Portuguesa que enquadra as funções e 

os deveres do Estado nas suas vertentes Central e Local. No caso do Porto, a ideia de 

construção dessa cidade esteve sempre, à semelhança do país, na esfera do poder do 

Estado. O que, a seguir, se apresenta é parte significativa da sua geração, dos 

momentos sócio-históricos que a consideraram e dos seus protagonistas, no campo da 

obra e da política pública. 

 

 

 

2. A Cidade das Águas 
Retrospectivas narrativas da invenção da imagem da cidade do Porto, no âmbito das políticas 

públicas do abastecimento de água e do saneamento 

 

2.1 Introdução  

Do processo histórico anterior à fundação do Estado liberal, no âmbito das políticas 

públicas de Fomento e de criação de redes infra-estruturantes do território do Porto.  

No reinado de D. Sebastião, os habitantes da cidade do Porto fizeram uma petição para 

ser resolvida a questão da falta de água no espaço de “entre muros”. Alguns anos mais 
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tarde, já no final do século XVI, em 1597, a resposta viria em forma de ordem escrita: 

“Que se traga água de Paranhos.” 

Após diligências tomadas a cargo junto do Regedor e do Provedor da comarca e 

ouvida a informação do Corregedor, optou-se pelo aproveitamento da água de três 

fontes existentes numa estrada pública da freguesia de Paranhos, no termo da cidade 

(chamava-se Arca das Três Fontes à confluência da água das três fontes concorrentes 

na origem do manancial de Paranhos, sendo de admitir, pela leitura da documentação 

existente que a chamada “Arca Velha” seja a própria Arca das Três Fontes).  

E mais se ordena nesse documento que  
“seja trazida à cidade pela ordem e traça que o dito Corregedor com o Juiz de Fora, 
Vereadores e Procurador ordenarem e lhes parecer mais acertada e conveniente e que 
para se por a dita obra com efeito e ponham logo em pregão e a arrematem a quem por 
menos a quiser fazer com todas as obrigações, seguranças e fianças necessárias de 
maneira que fique a obra muito segura e bem feita”. 7 

 

Nesse mesmo documento afirma-se a importância da criação de chafarizes ao longo do 

percurso do manancial até ao centro da cidade. Tais investimentos – naquilo que 

podemos admitir ter sido um pioneiro sistema de abastecimento de água público 

organizado – viriam dos impostos, do sobejo do “dinheiro das sisas” e do 

remanescente das “imposições do vinho e do sal”. 

A petição a D. Sebastião foi remetida, como atesta o referido documento, à Corte no 

final do século XVI, já no reinado de Filipe I de Portugal. Não havendo certeza do 

paradeiro ou sequer da existência da primeira autorização dada pelo monarca 

português, é a aprovação deste segundo pedido que marca o início dos trabalhos 

públicos de abastecimento de água à zona urbana do Porto. 

A “Arca Nova”(fig.001 a fig.009), situada um pouco a jusante da “Arca Velha”, no início do 

manancial, continuaria a servir as populações de Paranhos até ao século XX. No ano de 

1825 o sistema seria reforçado com o entroncamento do aqueduto do manancial de 

Salgueiros (em construção desde 1790), conduzindo essa água até à arca da Rua de Sá 

de Noronha. 

 

Em meados do século XVII, as autoridades de fiscalização atestaram que, embora a 

água chegasse à Porta do Olival, o seu trajecto estava fortemente corrompido, 

construído de diferentes formas e materiais, sujeito à inquinação dos terrenos 

adjacentes, com fugas de água constantes e pejado de pedras e raízes de árvores.  

Esta situação não melhoraria – aliás aprofundar-se-iam as suas deficiências estruturais. 

Pela proliferação da construção de fontes e chafarizes públicos, mas também pelos 

desvios realizados por particulares, verifica-se que estava instalado um cenário 

calamitoso, propício à proliferação das pestes que surgiriam em força na década de 

1890. 
                                                 
7 PT/CMP/AHMP/Lº 4º, Proprias, Fol’s 93 e 94 
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Segundo as palavras de Adriano Fontes,  
“É verdade que em 1892, a conselho do Snr. Prof. Ricardo Jorge separou-se o manancial 
de Paranhos do de Salgueiros, sendo, a água do primeiro, trazida de certa altura em 
deante até ao centro da cidade em cano de ferro fechado; mas essa tentativa para se entrar 
num regime aceitável de distribuição das águas foi completamente frustrada.” (Fontes, 
1908) 

 

E mais se afirma, ademais considerando-se aqui o estado de pré-catástrofe higiénica e 

sanitária que se vivia na cidade: 
“Na Arca do Anjo faz-se de novo a mistura e – pasme o ilustre higienista – o dístico água 
boa, preconizado para as fontes alimentadas por Paranhos, mantém-se em todas aquelas 
que recebem a mistura daquela com a de Salgueiros, sendo esta fertilizada com borras 
latrinárias que à caleira aberta chegam em certos pontos do seu trajecto.” (idem) 

 

Embora, talvez de todos os mananciais e aquedutos, os de Paranhos e Salgueiros 

fossem os mais importantes (pela dimensão e papel estruturante), corriam no Porto 

outros aquedutos saídos de diversos mananciais, dos quais se destacam Camões, 

Montebelo (fig.011 a fig.015), Campo Grande (fig.016 a fig.018), Bispo e Freiras, Cavaca, Virtudes, 

Fontainhas, Marquês de Pombal e Burgal. Assim, se por um lado se pode falar de um 

“sistema” alargado a parte substancial do território da cidade de então (estes 

aquedutos alimentavam múltiplas fontes e alguns lavadouros (fig.019 a fig.052)), por outro 

constata-se, da leitura dos documentos relativos a este processo, que a situação não 

estava controlada, não era monitorizada e era tudo menos planeada, acabando por ser, 

a própria expansão deste “sistema”, um dos fortes factores responsáveis pela altíssima 

mortalidade no concelho, em paralelo com o efeito das inúmeras captações particulares 

consubstanciadas no aproveitamento de nascentes, poços e minas particulares. 

 

* 

A cidade do Porto e a sua região adjacente (bacia da Foz do Douro) caracterizam-se por 

uma topografia fortemente vincada pelo relevo “construído” pelos vários rios e ribeiras 

que convergem no rio Douro.  

Se esta riqueza natural sempre promoveu a fertilidade das terras agrícolas e a fixação 

de indústrias que usavam a energia hidráulica como força motriz, foram esses fortes 

declives (principalmente os da metade sul do concelho do Porto) que facilitaram, 

durante séculos, a proliferação de esgotos a céu aberto, em putrefacção por períodos 

prolongados de tempo. A esta situação, acresce, como já se disse, o facto da abundância 

natural de água ter propiciado a exploração particular de múltiplos pontos de captação 

(minas e poços) para consumo próprio, sem nenhum tipo de controlo sanitário, não só 

na área rural do concelho, mas também nas paróquias e freguesias centrais. 
“A cobertura de linhas de água principais impôs-se, porém, a certa altura e com ela 
nasceram os aquedutos subterrâneos que se foram multiplicando sem grande plano. Os 
esgotos domésticos eram normalmente conduzidos a fossas fixas não completamente 
estanques dando lugar a infiltrações de líquidos e extracção à mão das lamas mais ou 
menos frescas empregadas para fins agrícolas. Este sistema produzia uma inquinação 
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considerável em todo o subsolo e, portanto, a conspurcação de todas as águas extraídas 
na cidade, quer em poços, quer em minas.” (Sarmento, 1953) 

 

O abastecimento de água era feito segundo um sistema completamente gravítico. 

Como complemento à citação anterior, acrescente-se que alguns proprietários 

adquiriam o direito ao abastecimento às suas casas quando o nível do leito do 

aqueduto era o mesmo dos seus terrenos, ficando os outros obrigados a ir buscá-la à 

fonte ou a contratar, em pleno século XIX, profissionais pagos que lhes levavam a água 

a casa (os galegos aguadeiros (fig.053 e fig.054)). Quanto ao escoamento das águas residuais, 

durante o século XIX, alguns prédios urbanos tinham, ao nível do terreno, uma fossa 

fixa que geralmente escoava as águas para o quintal ou para o campo. Quando essas 

fossas atingiam o limite das suas capacidades eram esvaziadas para receptáculos de 

madeira. Esses eram conduzidos por carros de bois que os transportavam para os 

terrenos agrícolas da região para adubo da terra. No entanto, a regra geral era que os 

dejectos e as “águas residuais” eram despejados directamente na rua (“Água vai!”) ou 

deitados aos campos e logradouros. 

 

* 

O processo de afirmação do ideário e do programa liberal, no período pós guerra civil 

de 1832/1834, acabou por se revelar lento e intermitente. De facto, até 1852, os governos 

e os golpes foram-se sucedendo tendo como reflexo um Estado desorganizado e em 

permanente convulsão. O clima político e social convidava a um anseio generalizado 

de uma regeneração – na linha do mito sebastianista –, à vinda de um regenerador da 

nação. 

Após o golpe militar de 1851, Fontes Pereira de Melo assume responsabilidades 

governativas e dá início a uma política de fomento, fortemente baseada nas obras 

públicas, assente na contracção de empréstimos à Banca europeia e que, até à sua 

falência (pouco depois da saída definitiva de Fontes) e à crise nacional das décadas de 

1880 e 1890, iria ser responsável por alterações profundas na sociedade portuguesa 

durante cerca de trinta anos. 

 

A aliança entre a Política e a Técnica – entre os políticos e os técnicos – conduziria a que 

grande parte do investimento (mas também do endividamento financeiro) fosse 

canalizado para a esfera da obra pública. De importância determinante, a infra-

estruturação do território (das principais cidades, das ligações entre elas, mas também, 

da “colonização interna” do território nacional, iria promover o processo de 

urbanização, incluindo a exploração e o abastecimento de água e, mais tarde, o 

tratamento das águas residuais.Seria o início de um período longo e complexo – não 

isento de inúmeros diferendos entre a administração central e o poder local, entre o 

sector público e o privado, alimentado por polémicas constantes (muitas vezes 

plasmadas na imprensa diária), ao longo dos cerca de cento e cinquenta anos que 
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durou a sua implementação.O processo de abastecimento de água e a construção do 

sistema de esgotos do Porto foram, a partir da década de 1850, um factor decisivo para 

a invenção da imagem de uma cidade onde pontificava, nas palavras de Álvaro 

Furtado de Antas (1902), “uma alluvião de desherdados da hygiene”.Essa ameaça 

proletária: a reserva de micróbios que ameaçava a burguesia da cidade…, essa 

“multidão anónima” que o capitão de engenharia Adriano de Sá, fiscal da CMP, diria 

em 1905 ter baptizado o “systema de exgottos da cidade” com o nome de saneamento, 

não imaginava ser necessária a passagem de quase mais um século para ver as suas 

condições de vida realmente melhoradas. 

 

De Processo e de Projecto se irá aqui falar: do processo urbano e social que a cidade foi 

desenvolvendo a propósito da “mais momentosa e menos adiável de todas as 

necessidades do Município – aquella, de cuja satisfação depende essencialmente o 

aperfeiçoamento, senão a própria criação de muitos dos mais importantes ramos do 

serviço municipal” (Correa de Barros, 1881) –, a da água, a qual, com avanços mais ou 

menos lentos, foi contribuindo para a afirmação da imagem e para a consolidação do 

tecido urbano; do projecto ou dos projectos decorrentes da acção da técnica e da 

política ao serviço da coisa pública.  

Desses que, imbuídos do espírito desse Novo Homem, tentaram converter a Utopia em 

Plano e este em Projecto e Obra, na senda dos mais importantes melhoramentos e 

progressos, dos “processos e mechanismos mais adiantados das grandes capitaes da 

Europa” (Hastings, 1886), numa época de revoluções, entre a Técnica e as 

Mentalidades. 

E, como nas palavras de Disraeli, “vigiar pela saúde do Povo é o primeiro dever do 

Homem Público” (1869), falaremos de fortes alterações na imagem da cidade do Porto, 

entre as primeiras propostas estruturadas relativas ao abastecimento de água datadas 

da década de 1850, passando pela acção da Compagnie des Eaux à Porto, desde 1882, 

pela empresa de capitais ingleses Hughes & Lancaster, responsável pela construção do 

colector geral da cidade e pelos primeiros trabalhos de ligação dos particulares à rede 

geral (1897/1927), até ao processo de municipalização do serviço (1917/27), resultado de 

anos de asfixiamento financeiro às companhias privadas e da acção autoritária da 

Câmara militar, em plena Ditadura, já em 1927. É, pois, um percurso histórico (feito 

mais de continuidades do que de rupturas que atravessou) três regimes políticos, no 

qual, por muitas vezes, os actores foram os mesmos, ou entre si tinham bastantes 

afinidades. Um percurso onde o ideário romântico da sociedade, nem sempre foi 

utilizado em proveito da mesma, não sendo suficientemente forte para que se cuidasse 

desse, então, centro industrial florescente, múltiplas vezes caído em desgraça por 

razões sanitárias, onde muitas fábricas fechavam e os seus operários eram lançados ao 

desemprego e à revolta, dessa “Cidade porca na rua e em casa”, e se mobilizasse “um 

exército não para sitiá-la, mas para limpá-la”, conferindo de urbanidade “essa alluvião 

de desherdados da hygiene” (Jorge, 1899). 
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Fig.001 – Arca de Paranhos, 1903 

 
PT/CMP/CMPEA/SMAS/Arquivo de Obra/Abastecimento de água/Captações/Águas Municipais/Arca das 
Três Fontes na Arca de Água/ 1903 
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Fig.002 – Arca de Paranhos, 1903 

 

    
Fig.003 – Manancial de Paranhos, 1908                                      Fig.004 – Manancial de Paranhos, 1908 

 

 
Fig.005 – Manancial de Paranhos, 1908 

 
PT/CMP/CMPEA/SMAS/Arquivo de Obra/Abastecimento de água/Captações/Águas 

Municipais/Manancial de Paranhos/interior das galerias/ 1908 
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Fig.006 – Arca d’Água de Paranhos, esquema, 1903, Planta, escala 1.100 

 
Fig.007 – Arca d’Água de Paranhos, esquema, 1903, Corte, escala 1.100 
 
PT/CMP/CMPEA/SMAS/Arquivo de Obra/Abastecimento de água/ Captações/Minas, Arcas e mananciais/ 
1903/Arca de Água/Arca velha/Peças escritas e desenhadas/levantamento 
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Fig.008 – Arca d’Água de Paranhos, esquema, 1903, Corte, escala 1.100 

 
Fig.009 – Arca d’Água de Paranhos, Arca Nova e Arca Velha esquema, 1903, Plantas e cortes, escalas 1.200 e 1.50 

 
PT/CMP/CMPEA/SMAS/Arquivo de Obra/Abastecimento de água/ Captações/Minas, Arcas e mananciais/ 

1903/Arca de Água/Arca velha/Peças escritas e desenhadas/levantamento 
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Fig.010–Arca de MonteBelo, 1940 

       
Fig.011 e Fig.012 –Arca de MonteBelo, 1957 
 
PT/CMP/CMPEA/SMAS/Arquivo de Obra/Abastecimento de água/Captações/Águas Municipais/Minas e 
mananciais/Arcas de Montebelo  
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Fig.013 – Porta de entrada do manancial de Montebelo, 1956, levantamento, escala 1.20 

 
 

PT/CMP/CMPEA/SMAS/Arquivo de Obra/Abastecimento de água/Águas urbanas/ 
Minas e mananciais/Manancial de Monte Belo/Mina da viúva do Cunha 
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Fig.014 – Mina da Viúva do Cunha, canalização da água de mina para a caixa de distribuição existente na Quinta de 
Vilar das Oliveiras (SMAS), trajecto, planta geral, escala 1.2500 

 
Fig.015 – Mina da Viúva do Cunha, canalização da água de mina a partir da caixa de distribuição existente na Quinta de 
Vilar das Oliveiras (SMAS), trajecto interno à propriedade, planta geral, escala 1.1000 
 
PT/CMP/CMPEA/SMAS/Arquivo de Obra/Abastecimento de água/Águas urbanas/ 
Minas e mananciais/Manancial de Monte Belo/Mina da viúva do Cunha/Abastecimento de água ao 
torreão da Quinta das Oliveiras em Barão de Nova Sintra (sede dos SMAS) 
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Fig.016 – [manancial do Campo Grande junto ao Campo 24 de Agosto], Companhia de Fiação Portuense – localização 

de poços, [1940], planta topográfica, escala 1.500 

 
PT/CMP/CMPEA/SMAS/Arquivo de Obra/Abastecimento de água/Águas urbanas/Minas e mananciais/ 

Manancial do Campo Grande junto ao Campo 24 de Agosto/[1940]/Abastecimento particular 
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Fig.017 – Manancial do Campo Grande, esquema do percurso, 1900, manuscrito  
 
PT/CMP/CMPEA/SMAS/Arquivo de Obra/Abastecimento de água/Captações/Minas e mananciais/ 
Manancial do Campo Grande/1900/Esquema do percurso   
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Fig.018 – Manancial do Campo Grande, esquema do percurso, 1900, manuscrito 

 
PT/CMP/CMPEA/SMAS/Arquivo de Obra/Abastecimento de água/Captações/Minas e mananciais/ 

Manancial do Campo Grande/1900/Esquema do percurso   
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Fig.019 – Fonte da Arca d’Água, 1908                                       Fig.020 – Fonte da Boavista, 1908 

    
Fig.021 – Fonte da Félix, 1908                                                     Fig.022 – Fonte da Fontinha, 1908 

     
Fig.023 e Fig.024 – Fonte da Granja, 1908                                                   

 
Fig.025 – Fonte da Granja, 1908                                                   
 
PT/CMP/CMPEA/SMAS/Arquivo de Obra/Abastecimento de água/Captações/Águas Municipais/Fontes e 
lavadouros/1908 
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Fig.026 – Fonte da Igreja de Campanhã, 1908                                                  

 
Fig.027 – Fonte da Póvoa, 1908                                                  

    
Fig.028 – Fonte da Lomba, 1908                                                 Fig.029 – Fonte da Moura, 1908                                                  

                                     

PT/CMP/CMPEA/SMAS/Arquivo de Obra/Abastecimento de água/Captações/Águas Municipais/Fontes e 
lavadouros/1908 
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Fig.030 – Fonte da ponte de Ramalde do Meio, 1908                                                   

 
Fig.031 – Fonte da Rua Firmeza, 1908                                                   

 
Fig.032 – Fonte da Senhora da Luz, 1908                                                   
 
PT/CMP/CMPEA/SMAS/Arquivo de Obra/Abastecimento de água/Captações/Águas Municipais/Fontes e 
lavadouros/1908 
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Fig.033 – Fonte das bicas de Vilar, 1908                                                  

 
Fig.034 – Fonte de Bonjóia, 1908                                                  

 
PT/CMP/CMPEA/SMAS/Arquivo de Obra/Abastecimento de água/Captações/Águas Municipais/Fontes e 

lavadouros/1908 
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Fig.035 – Fonte de Costibella, 1908                                                   

 
Fig.036 – Fonte de Penoucos, 1908                                                   

 
Fig.037 – Fonte de S. João Novo, 1908                                                   
 
PT/CMP/CMPEA/SMAS/Arquivo de Obra/Abastecimento de água/Captações/Águas Municipais/Fontes, e 
lavadouros/1908 
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Fig.038 – Fonte de S. Roque da Lameira, 1908                           Fig.039 – Fonte do Esteiro de Campanhã, 1908                                               

 
Fig.040 – Fonte do Marquês de Pombal, junto à Rua de S. Vítor, 1908 

 
Fig.041 – Fonte do Rio das Bicas, 1908 

 
PT/CMP/CMPEA/SMAS/Arquivo de Obra/Abastecimento de água/Captações/Águas Municipais/Fontes, e 

lavadouros/1908 
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Fig.042 – Fonte de Burgães, 1908                                                  Fig.043 – Fonte interior do Matadouro, 1908 

 
Fig.044 – Lavadouro público de Arca d’Água, 1908 

 
Fig.045 – Lugar e Fonte de Contumil, 1908 

 
PT/CMP/CMPEA/SMAS/Arquivo de Obra/Abastecimento de água/Captações/Águas Municipais/Fontes, e 
lavadouros/1908 
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Fig.046 – Manancial  e fonte das Fontaínhas, 1908 

 
Fig.047 – Manancial de Camões, vista do Horto, 1908 

 
PT/CMP/CMPEA/SMAS/Arquivo de Obra/Abastecimento de água/Captações/Águas Municipais/Fontes, e 

lavadouros/1908 
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Fig.048 – Manancial de Camões, 1908             Fig.049 – Fonte de Monte Belo, 1908 

  
Fig.050 – Manancial de Monte Belo, 1908 

 
PT/CMP/CMPEA/SMAS/Arquivo de Obra/Abastecimento de água/Captações/Águas Municipais/Fontes, e 
lavadouros/1908 
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Fig.051 – Mina da Fonte dos Currais, 1908 

 
Fig.052 – Nascente da Fonte de S. Pedro, 1908 

 
PT/CMP/CMPEA/SMAS/Arquivo de Obra/Abastecimento de água/Captações/Águas Municipais/Fontes, e 

lavadouros/1908 
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Fig.053 – Aguadeiro 

 
Fig.054 – Aguadeiros no Porto, 1880 
 
PT/CMP/CMPEA/SMAS/Arquivo de Obra/Abastecimento de água/Fotografias e postais/aguadeiros no 
Porto [1880] 
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2.2. Dos primeiros pedidos de concessão da exploração à primeira proposta de 

organização do serviço de abastecimento de água. (1855/1864) 
(…) “O que muitas vezes se opõe ao bom êxito duma empresa é o ela não ser bem 
conhecida; mas quando desde o princípio se conhecem os meios que ela quer empregar 
para realizar os seus fins, e as vantagens que dela podem resultar há quase a certeza de a 
ver prosperar. Espero que se fará (sic) justiça à boa intenção com que pretendo esclarecer 
a opinião pública sobre este importante assunto. Se eu não tiver a felicidade de realizar a 
empresa que me proponho, terei ao menos a satisfação de ser o primeiro que encontrei 
uma solução para dar ao Porto uma distribuição digna da segunda cidade de Portugal, 
distribuição que mais tarde será, sem dúvida, executada segundo os dados que hoje 
publico.” (Gavand, 1864) 
 

Em 1864, o Visconde de Lagoaça, presidente da Câmara do Porto, confirmaria esta 

inquietação de não realização da obra expressa por Gavand, por achar que tal 

incumbência competia ao Estado Central, e que a Câmara estava obrigada por força do 

orçamento, a outras prioridades – sem, contudo, retirar mérito e qualidade técnica ao 

estudo apresentado.  

Considerando a resposta da CMP, o técnico francês acrescenta à sua tese: 
“Ver-se-há quanto um estudo local mais profundo pôde modificar os meios que 
primeiramente propuz para conduzir as aguas do rio Souza; ver-se-há também o que é a 
garantia do juro que peço à câmara Municipal, e com ella se intimidou, quais as 
vantagens que a cidade do Porto póde tirar d’uma distribuição d’agua, e enfim os 
interesses que a futura Companhia das Aguas do Porto póde esperar realisar com a venda 
das suas aguas. Respondo também em duas palavras aos que dizem, e crêem, que a 
cidade do Porto está abastecida de muita agua, e que póde dispensar uma distribuição tão 
completa como a que proponho.” (idem) 

 

O primeiro pedido de concessão havia sido feito nove anos antes, em 1855, por um 

banqueiro portuense (o projecto, elaborado por um engenheiro inglês, pressupunha a 

tomada de água no Rio Leça). Após o estudo de Gavand (1864), em 1873, teve lugar 

novo pedido de concessão, desta feita por um grupo de engenheiros portugueses. Este 

pedido logrou um pouco mais de sorte e chegou a ser proposto pelo presidente da 

Câmara, Francisco Pinto Bessa, à aprovação das Cortes. A concessão foi aprovada a 18 

de Abril de 1873, após o que se constituiu a sociedade “The Oporto Water Works 

Company Limited”. No entanto, tal concessão não iria avante por não se ter reunido o 

capital social suficiente. 

No ano de 1880, a CMP, presidida por António Pinto de Magalhães Aguiar, avançou 

com o processo de adjudicação pública da construção e exploração da distribuição de 

água. A Compagnie Générale des Eaux pour l’Étranger foi declarada adjudicatária, mas, as 

longas negociações seriam interrompidas pelo falecimento do presidente da Câmara.  

Em 1881, José Augusto Correa de Barros, o novo presidente, levaria, por fim, o processo 

à aprovação das Cortes, sendo promulgado por decreto-real a 27 de Junho de 1882. O 

acordo com a concessionária previa um ano de estudos técnicos, pelo que os trabalhos 

relativos à materialização dos seus planos só teriam início em Fevereiro de 1883 
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(assentamento das condutas e construção dos edifícios associados ao funcionamento do 

sistema).  

A mais antiga planta da rede de distribuição é datada de Julho de 1883, e aí é possível 

verificarmos o quanto era limitada a superfície a abastecer. 

Pela primeira vez, a água chegou ao Porto em Junho de 1886, tendo ficado concluídos 

os trabalhos contratualizados no mesmo ano, estando assim concluído o Plano Geral 

das Instalações (fig.055 a fig.062 ). Os serviços de exploração começaram a funcionar com 

regularidade a partir de 1 de Janeiro de 1887. 

 

O contrato relativo à concessão do abastecimento de água e à construção das infra-

estruturas essenciais seria assinado dezoito anos depois da proposta de Gavand, com a 

companhia francesa Compagnie Générale des Eaux pour l´Étranger, a qual seguiria 

muitos dos princípios avançados por Gavand, como por exemplo a localização da 

captação e o sistema de elevação gravitico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 227

 
 

 
Fig.055 – Rede de distribuição de água na cidade do Porto, 1886, Planta geral, escala 1.25000 

 
Fig.056 – Carta geral da adução das águas do Rio Sousa ao Porto, 1886, Planta geral, escala 1. 50000 

 

 
PT/CMP/CMPEA/SMAS/Arquivo de Obra/Abastecimento de água/CGEaux/Plano Geral das 

instalações/Situação em 1886/Plano Geral 
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Fig.057 – Reservatório dos Congregados, 1886, Planta e cortes, escala 1.100 
 

 
Fig.058 – Fonte Monumental, 1886, Plantas, alçado e cortes, escalas 1.200 e 1.50 
 
PT/CMP/CMPEA/SMAS/Arquivo de Obra/Abastecimento de água/CGEaux/Plano Geral das 
instalações/Situação em 1886/Reservatório dos Congregados e Fonte Monumental 
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Fig.059 – Túnel reservatório de Jovim, 1886, Perfil, planta e cortes, escala 1.1500/1.500 e 1.200 

 
Fig.060 – Reservatório e Central de Santo Isidro, 1886, Planta de conjunto, plantas, alçados e cortes, escalas 1.2000 e 1.100 

 
PT/CMP/CMPEA/SMAS/Arquivo de Obra/Abastecimento de água/CGEaux/Plano Geral das 

instalações/Situação em 1886/Túnel de Jovim e Central e Reservatórios de Santo Isidro e Congregados 
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Fig.061 – Central do Sousa, 1886, Cortes, escala 1.100 

 
Fig.062 – Central do Sousa, 1886, Planta, escala 1.100 
 
PT/CMP/CMPEA/SMAS/Arquivo de Obra/Abastecimento de água/CGEaux/Plano Geral das 
instalações/Situação em 1886/Central do Sousa 
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2.3. Do concurso e do contrato de concessão do serviço de abastecimento de água à 

cidade à execução e conclusão do Plano Geral das Instalações pela empresa de 

capitais franceses concessionária – Compagnie Générale des Eaux pour l’étranger 

(1877/1882/1886) 
“A mais momentosa e menos adiável de todas as necessidades do Município, aquella, de 
cuja satisfação depende essencialmente o aperfeiçoamento, senão a própria criação de 
muitos dos mais importantes ramos do serviço municipal está felizmente em vesperas de 
ser plenamente satisfeita. As negociações pendentes com a Compagnie Générale des Eaux 
pour l´Étranger, de Paris, estão tão próximas do seu termo, que póde sem temeridade 
affirmar-se que antes de volvidos quatro annos terá o Porto encanada em todas as ruas e 
distribuida em quasi todas as casas agua de qualidade excellente, e em quantidade tal, que 
cada municipe será dado consumir até cem litros por cada período de vinte e quatro horas, 
em lugar dos escassos quatro litros, que actualmente, e nos mezes mais calmosos limitam 
o consumo diario de cada portuense. 
Assim pois, e concluidas quasi as grandes obras que tornarão para sempre memorada a 
fecunda iniciativa de Francisco Pinto Bessa [Presidente da CMP no mandato anterior], 
tornadas commoda e seguramente viaveis as ruas de maior transito, desaffrontadas as 
finanças do Municipio, e solidamente estabelecido o seu credito, é chegada a occasião de 
emprehender novos, e por ventura mais largos melhoramentos, cuja realização, ha muito 
reclamada se torna hoje inadiavel necessidade.” (Correa de Barros, 1881) 

 

José Augusto Correa de Barros defendia, no mesmo documento, que “o elemento 

essencial do serviço da limpeza” era a “construção de uma boa rede de canos 

d’esgoto”, questão que “continua sendo largamente controvertida nos paizes mais 

cultos” avançando ainda que “é urgente proceder-se sem perda de tempo à 

indispensavel canalisação.” Apesar das divergências entre os higienistas (em especial no 

que concerne à forma de despejo das “imundices”), Correa de Barros refere que, numa 

coisa, estão de acordo: “Effectivamente todos pensam que a condição necessaria e 

essencial de qualquer systema d‘esgoto é que, assim nas sentinas como na canalisação, 

corra[m] constantemente consideraveis massas de agua.” (idem) 

 

No ano de 1917, Armando Marques Guedes, em “O Saneamento do Porto: a canalisação 

dos esgotos – o abastecimento das águas”, relatório apresentado à CMP na qualidade 

de vereador, afirma, de uma forma inequívoca, o agravo sentido por muitos portuenses 

para com a “satisfação de uma obra meritória e progressiva, passando à Compagnie des 

Eaux pour l’Étranger o serviço doméstico dos galegos aguadeiros” mas alerta que “a lei 

de Julho de 1882 prendeu por um século a cidade ao regime criado por esse contracto!” 

As vantagens que o contrato traria à Companhia parisiense tornavam-no, nas palavras 

do vereador, “um dos tais negócios da China, que é, ou era, segundo conceito vulgar, 

um paiz onde grandes negocios podiam fazer-se.” Ainda sobre o contrato, contesta a 

política da época em causa “em que era doutrina corrente um conceito de concessões 

de serviços públicos, hoje abandonado e combatido” e que, no ano de 1882, “inspirada 

pelo pernicioso conceito, adjudicou à Compagnie des Eaux pour l’Étranger o exclusivo 
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do fornecimento das aguas à cidade pela monstruosa enormidade de noventa anos.” 

(Guedes, 1917) 

O vereador portuense, que se declara a favor de uma municipalização dos serviços 

locais (embora considere que nem em todas as situações ela é benéfica), compromete-se 

no dito relatório a lutar pelo resgate das concessões municipais, declarando não hesitar 

em afirmar que tal resgate, “não é apenas um remédio indispensável no saneamento do 

Porto: é uma operação que não trará encargos financeiros que o município não possa 

suportar, devendo mesmo, no futuro, trazer-lhe grandes vantagens e lucros.” Note-se, 

porém que, segundo a revisão do contrato efectuado em 1898, na redacção da sua 

condição 21, prepara-se o que viria a passar-se aquando da municipalização do serviço, 

a 1 de Abril de 1927: o resgate, para além do serviço, das instalações físicas de 

produção e abastecimento de água. Pode ler-se, pois, na referida condição 21, que,  
“findo porém o praso fixado na condição 10ª, a CMP entrará immediatamente na posse, 
administração e usufruição das obras e aguas  a que se refere a citada condição, e de todo 
o material empregado pela companhia, isto é , de reservatorios, canalisação, machinas, etc, 
sem indemnização alguma para a companhia, e assim fica estabelecido que todas as 
citadas águas, obras e materiais pertencentes em propriedade à Camara, e que a 
companhia não tem n’ellas senão posse, administração e usufructo durante o praso da 
concessão”. (idem) 
 

Nas “linhas e nas entrelinhas”, iniciava o processo de combate que, no artigo de 

opinião (Guedes, 1929) publicado n’ “O Primeiro do Janeiro” em edição de 25 de 

Novembro de 1929, assumiria como um asfixiamento financeiro da Companhia, 

política que presidiu a todas as renegociações do serviço entre esta e a CMP. E tal 

nunca foi mais explícito e concreto pelo facto das vereações republicanas terem 

respeitado sempre os prazos para a remissão da concessão. Ora, pelo pendor 

ideológico e político vigente em 1927 e com uma Companhia das Águas 

completamente exaurida em termos financeiros, foi relativamente fácil impor a 

municipalização do serviço. 

E é neste panorama que se chega à acção da nova comissão administrativa da cidade 

(presidida pelos militares entre 1926 e 1932) e às declarações proferidas pelo coronel 

médico Sousa Rosa, presidente da edilidade a partir de 1931, a propósito da 

apresentação das conclusões da acção no campo económico e social desde 1926. Das 

conferências decorridas na Liga Portuguesa de Profilaxia Social nos meses de 

Novembro e Dezembro de 1931 (“Liga”, 1931), saiu o compromisso da constituição de 

uma grande comissão para o estudo do saneamento no Porto.  

 

O Director-delegado dos SMAS, Miranda Guedes, que assumira o cargo aquando da 

municipalização em 1927, acompanhou as várias discussões em torno do problema da 

água e saneamento que foram tendo lugar, de uma forma mais ou menos explícita, nos 

jornais e nos fóruns (mais ou menos tolerados pelo regime) até 1931, ano em que a 

“mão pesada” da repressão e da censura, se começou a fazer sentir de uma forma 
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generalizada – num ano de forte acção opositora ao regime ditatorial foi feito um 

grande reforço da censura (controlo apertado de todas as formas de expressão colectiva 

e individual) e da repressão policial (transferência das funções da extinta Polícia de 

Informações para a esfera da Polícia de Segurança Pública) 

 

Esta Direcção, vigente até 1934, deu prioridade ao estabelecimento dos fundamentos 

da modernização e ampliação do abastecimento de água, acrescentando, às obras 

realizadas em 18868 [condutas elevatória e adutora, barragem, filtros de areia e central 

elevatória da Foz do Sousa, reservatório do Monte de Jovim, conduta adutora, 

reservatório e central de Santo Isidro, reservatório do Monte dos Congregados, ponte-

aqueduto do Rio Tinto, Fonte Monumental da Praça dos Voluntários da Rainha e 

Reservatório da Pasteleira (fig.063 a fig.081)] decorrentes do contrato de 1882 (“Contracto”, 

1883), a construção do reservatório e central de sobre-elevação de Nova Sintra, a 

conduta da Alfândega, a electrificação das estações elevatórias do Sousa e de Santo 

Isidro e a desincrustação da conduta adutora.  

No Inventário Geral das Instalações dos SMAS em 1938, compilado no ano de 1939, 

parte importante deste processo de obra encontra-se documentado para efeitos de 

atribuição de um valor ao património dos Serviços – obrigatório para a concessão de 

novos empréstimos para a realização de obra. Da sua leitura, além da descrição das 

instalações pode-se verificar que nem todos os trabalhos da Companhia francesa forma 

registados havendo lugar a algumas discrepâncias na quantificação da obra realizada, 

como no caso do assentamento das condutas de água. 
“Os números atribuídos, à data da municipalização, à rede distribuidora, e até hoje 
considerados oficiais, não condizem com a medição agora feita para a antiga rede, pelos 
elementos registados. 
Na verdade, não conjugam uma com a outra, sendo de supor que algumas extensões 
foram feitas no tempo da Companhia sem a devida inscrição no respectivo registo. 
De facto, grandes extensões se encontram assentes, não mencionadas nos livros, quer nos 
antigos, quer já nos da municipalização. 
Os valores atribuídos à rede antiga, e pelo que ficou dito, não podem ser considerados 
rigorosos. Infelizmente é necessário partir deles para o cálculo da rede actual. Acontece 
também, que o resultado apresentado no mapa n.º 16, sobre novas extensões e 
substituições, deve ser considerado puramente teórico; o seu total final de 90.648, 45 
metros de novas extensões, não é verdadeiro. Na maioria dos casos, a uma dessas 
substituições registadas não corresponde a verdade, ou porque a par da substituição foi 
também feito um aumento no tubo, ou ainda, porque nos velhos registos não se fala no 
diâmetro, ou mesmo na existência do cano substituído. 
A menos que haja a realizar o cadastro de cada rua, feito no próprio local, não parece 
possível apresentarem-se números concretos sobre a rede.” 9  

 

                                                 
8 PT/CMP/CMPEA/SMAS/Arquivo de Obra/Abastecimento de Água/CGEaux/Plano de Geral das 
Instalações/Peças escritas e desenhadas/1882-1886 
9 PT/CMP/CMPEA/SMAS/Arquivo de obra/Vária/Parque edificado/Inventário Geral das Instalações dos 
SMAS em 1938 [1939] 
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Nesse mesmo inventário é feita uma descrição bastante aprofundada das instalações 

herdadas, mas também das obras de remodelação decorridas durante a década de 

tutela dos SMAS sobre a rede de abastecimento de águas. 

Desse documento, destacam-se algumas passagens pelo facto de se julgarem 

importantes para perceber o processo de construção de cada um dos equipamentos e 

de consolidação do sistema em geral. 
1. Conduta de abastecimento de água à cidade: 

“Das parcelas expropriadas pela antiga Compagnie Générale des Eaux pour L’Étranger 
para assentamento de tubagem apresentam-se os desenhos, em cópia fiel das respectivas 
faixas, e como tal referidos à data da escritura. (fig.082 a fig.115) 
Dos terrenos não particulares, atravessados pela conduta, dentro do concelho de 
Gondomar, fala-nos a escritura celebrada aos onze de Fevereiro de mil oitocentos e 
oitenta e seis (1886), entre a Câmara Municipal de Gondomar e o Director da Companhia 
das Águas, e da qual se extrai o seguinte: 
« (…) que precisando a Companhia Geral das Águas do Porto (…) de conduzir e encanar 
as águas que fazem parte do seu contrato, feito com a Câmara do Porto, precisa para isso 
de as levar através das estradas e caminhos municipais do Concelho de Gondomar, pela 
forma seguinte e segundo (….). Começará o encanamento no sítio da Ribeira do Sousa, 
freguesia de S. João da Foz do Sousa e terminará no sítio da Fonte Pedrinha, da freguesia 
de Valbom, limite deste Concelho de Gondomar, para cujo contrato a mesma Companhia 
obteve do Governo decreto para poder expropriar das ditas estradas a parte que fosse 
precisa para a dita canalização e que em vista disto está o primeiro outorgante combinado 
com o segundo em lhe ceder o subsolo das estradas e caminhos para a dita canalização 
com as seguintes condições: A Companhia das Águas fará o referido encanamento 
através das estradas e caminhos na profundidade e largura que lhe forem precisas. (…) A 
mesma Companhia pagará como indemnização por esta concessão ao primeiro 
outorgante, como representante da Câmara deste Concelho, a quantia de um conto e 
oitocentos mil reis, pagos neste acto (…)» ” (idem) 

2. Fonte Monumental (fig.116 a fig.121) 
“Pelo plano do abastecimento de água elaborado pela antiga Companhia, a zona inferior, 
parte ribeirinha, Foz, Matosinhos, etc., era alimentada pelo reservatório da zona média, 
Santo Isidro que tem a sua cota máxima igual a 125 metros. 
Viria, porém, a acontecer que nestas circunstâncias aqueles locais a abastecer sofreriam 
duma excessiva carga na tubagem. Em visto disto, a Companhia obrigou-se a provocar 
uma quebra de pressão daquela zona.” 
 (…) “O projecto desta Fonte foi aprovado em Agosto de 1885, na Câmara Municipal do 
Porto, e foi executado pela referida Companhia das Águas que igualmente promoveu a 
sua execução. 
Damos impropriamente a designação de Fonte Monumental à parte exterior. De facto, 
nem a sua configuração nem tão pouco a função a quê se destina autoriza a que se dê o 
nome de fonte a um conjunto que melhor estaria classificado como cascata. 
(…) A água lançada pelas espigas superiores provoca uma cascata que vem misturar-se 
àquela que sobe das espigas inferiores, para cair depois dentro da taça de cima. Daqui, e 
por efeito do excesso, a água goteja abundantemente pelos bordos e pelos ornatos da 
coluna, vindo cair na taça maior. Observa-se aqui o mesmo fenómeno, aumentado pela 
circunstância de serem lançados mais quatro jactos de água, estes saindo das folhas de 
jarros desta taça, e que vêm cair na taça octogonal, e onde também vem cair, 
directamente, a água que sai da boca dos leões.” (idem) 

3. Central e reservatório de Santo Isidro. (fig.130 a fig.134) 
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“As instalações em Santo Isidro foram iniciadas pela antiga Companhia das Águas do 
Porto com a compra em 6 de Agosto de 1884 da maior parte dos terrenos que hoje, aí, 
fazem parte dos SMAS.” 
(…) “Grande parte desta propriedade transitou para o município por efeito da escritura 
de resgate do contrato de abastecimento de água à cidade do Porto de 9 de Maio de 1927 
feita nas notas privativas da câmara Municipal, da mesma maneira que as posteriores 
expropriações feitas por escritura de 22 de Agosto de 1930. 
Em 1885 viu-se a necessidade de ter passagem para a actual rua de Santo Isidro, tanto 
mais que parte da tubagem de saída deveria fazer a travessia, longitudinalmente, dessa 
rua, então particular, e chegou a entendimentos com o proprietário, de forma a realizar 
um sistema de trocas pelo qual a Companhia pagou 500$000 e cedeu terrenos, alinhando 
a propriedade, recebendo em compensação: uma parcela para alinhamento; a passagem 
dos seus terrenos para a rua Particular de Santo Isidro e ainda o direito de estabelecer e 
conservar indefinidamente o encanamento de ferro fundido destinado a ligar o 
reservatório da zona média ao da zona alta no monte dos Congregados, devendo o dito 
encanamento ficar enterrado a uma profundidade não inferior a 0,90.” (…) “Já após a 
municipalização, em Agosto de 1930, a Direcção destes Serviços, em vista da conveniência 
que daí viria, substituíram a antiga Central, expropriando um grupo de 12 casas desde o 
nº 154 a 206, que separavam da rua de Santo Isidro a propriedade dos SMAS. Esta nova 
posse totalizou 629,13 metros quadrados, nos quais foram incluídas as 3 pequenas 
parcelas, e que por troca já haviam sido cedidas em 1885. 
Foi escolhida para esta nova edificação (concluída em 1931) a parcela de terras encravada 
entre a face Norte dos reservatórios e a rua de Santo Isidro, porquanto além de ser 
possível uma boa adaptação do edifício ao local, as condutas de aspiração, vindas do 
respectivo poço, encurtavam extraordinariamente, permitindo um trabalho em melhores 
condições económicas. Estas boas condições não as tinha a antiga Central, pois que, pela 
escassez do terreno, a antiga Companhia foi obrigada a fazê-la a poente dos reservatórios, 
sujeitando-se a uma conduta de aspiração com 35 metros de extensão, a contar do poço de 
aspiração.” (idem) 

4. Reservatório dos Congregados 
“Expropriação feita pela Compagnie Générale des Eaux pour L’Étranger 
Notas da Escritura 
«O terreno é destinado ao reservatório da zona alta” (…) “nos Congregados. 
Confronta pelo poente com a rua da Alegria num comprimento de 62 metros, pelo sul e 
perpendicularmente á mesma rua, numa extensão de 75 metros, pelo norte e 
perpendicularmente à dita rua, na extensão de 78 metros e pelo nascente e paralelamente 
à rua, numa extensão de 80 metros.» As instalações que os SMAS possuem para 
abastecimento à zona superior encontram-se realizadas no Monte dos Congregados. 
Foram iniciadas com a compra do respectivo terreno, em Agosto de 1884, pela antiga 
Companhia das Águas. 
Por escritura de 6 de Agosto de 1884, foi comprada pela Companhia das Águas a António 
Narciso de Azevedo Magalhães, o terreno em que mais tarde foram montadas as 
instalações para a zona alta. Segundo a mesma escritura, a área calculada e comprada 
pela Companhia foi de 5.431,50 metros quadrados, e foi destacada da propriedade do 
vendedor com que ficou confinando por todos os lados à excepção do poente pelo qual 
confronta com a rua da Alegria. Algumas questões foram levantadas ultimamente (1938) 
acerca da posse do terreno confinante pelo lado norte, em que os SMAS tiveram de 
intervir; ao que parece, ficou assente que a faixa em questão é pertença da Câmara 
Municipal do Porto. 
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A confrontação pela rua da Alegria faz-se na maior parte da sua extensão por uma forte 
pedreira cortada quase a prumo, no alto da qual, e se bem que já interiormente, se 
encontra o primeiro muro de vedação.” (idem) 

5. Torre-reservatório dos Congregados 
“Pelo contrato de abastecimento de água à cidade do Porto, aprovado por carta de lei de 
27 de Julho de 1882, ficou estabelecido que: «(…) devendo a água ter a pressão necessária 
para atingir os últimos andares de todos os prédios, exceptuando-se o (…) largo da Água-
Ardente e a Rua de Costa Cabral, onde a Companhia não é obrigada a fazer subir a água 
acima do primeiro andar dos prédios.» 
Desde então assim ficou aquela parte da zona superior (Marquês de Pombal e Costa 
Cabral); condenada a regime especial de abastecimento. 
As edificações aumentaram consideravelmente nesta parte alta, consequentemente o 
acréscimo populacional sentiu-se aí extraordinariamente, sem que o mal fosse remediado, 
antes piorando dia-a-dia com o aumento de tomadas de água, que cada vez tornavam 
mais pequenas as cargas disponíveis. 
Este estado de coisas forçosamente tinha que mudar e assim, em Maio de 1934, foi 
prevista a sobre-elevação no Monte dos Congregados. 
Esta razão levou os Serviços a estudarem, nesse sentido, um projecto que com data de 
Fevereiro de 1937 foi apresentado à aprovação das entidades superiores, tendo merecido 
a aprovação de Sua Ex.ª o Ministro das Obras Públicas em 21 de Agosto de 1939. “ (idem) 

6. Central do Sousa (fig.122 a fig.129) 
“ A designação geral de «Sousa» adoptada para a presente secção compreende todas as 
instalações de captação e elevação de água que fazem parte integral da Central 
Elevatória, dependências que lhe são anexas e todos os terrenos pertencentes aos SMAS 
nas margens do rio Sousa e que forma adquiridos pela antiga Companhia. [tal como 
todos as outras instalações] “todos os imóveis que desta Companhia transitaram para os 
SMAS encontram-se mencionados na escritura de resgate do contrato de abastecimento 
de águas à cidade do Porto, de nove de Maio de 1927.” [os terrenos forma 
maioritariamente adquiridos entre 1883 e 1887, sendo que a Central estaria concluída em 
1886] (idem) 

7. Reservatório de Jovim 
“A antiga Companhia adquiriu, em 1884, a vários proprietários, os terrenos onde se 
encontra.” “O monte de Jovim está rasgado à cota 137,00 com um túnel que o atravessa 
num comprimento de 487,00, entre testas. Funciona como reservatório de carga; de resto 
o seu fraco volume não consentiria que aí se estabelecessem reservas, e isto tanto mais 
evidente, quanto mais é certo que o consumo médio diário da cidade é aproximadamente 
duas vezes superior aos seus 500 metros cúbicos de capacidade. Este túnel é inteiramente 
revestido com alvenaria, disposta em abóbada, no tecto, e com as juntas tomadas a 
argamassa [e foi construído em 1886].” 
(…) “Elaborado pelos serviços de Estudos e Construção destes serviços foi apresentado 
em Fevereiro de 1939 o «projecto de ampliação do Túnel-reservatório de Jovim». (…) 
“Trata-se de um reservatório com a capacidade de 31500 metros cúbicos, junto á testa 
jusante do túnel-reservatório.” (idem) 

8. Ponte-sifão sobre o rio Tinto 
“Esta ponte permite a travessia da conduta sobre o Rio Tinto. 
No ponto onde o aqueduto faz a travessia, existe um canal com 8,00 metros de largo, e 
que faz falta a separação dos terrenos da fábrica do Esteio com a fábrica de Esmaltagem. 
Ao fazer a sua construção, a Direcção da Companhia previa as cheias anormais e como tal 
assentou-a numa cota superior à das águas em regime extraordinário. A ponte descansa 
sobre dois encontros de cantaria lavrada; é metálica. (…) É coberta por abóbada de chapa 
de ferro e lateralmente é tapada com chapa zincada; está a descoberto na parte inferior, 
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permitindo que se observe a conduta, a qual vai assentar numa série de abraçadeiras 
circulares. Os terrenos em que se encontra a ponte e parte da tubagem de 600 mm, 
compreendidos entre a estrada do Esteiro de campanha e a Rua do Freixo, foram 
comprados pela antiga Companhia, com a superfície de 1.370,30 metros quadrados, pela 
quantia de 1.195$370.” (idem) 

9. Derivação da conduta adutora para o reservatório de Nova Sintra 
Realizada em 1929. Estavam concluídos os trabalhos dos novos reservatórios de Nova 
Sintra, e a necessidades de os ligarem à conduta de adução deu motivo a estas obras. 
 (…) duas condutas para a Central Sobre-Elevatória, uma de chegada, outra de saída, 
fazendo a ligação das quatro extremidades por curvas de grande desenvolvimento. 
(…) Além do material próprio desta instalação as câmaras, devido à sua grande extensão 
que as levam a ter grande porção sobre a via da Companhia Carris, são ainda 
atravessadas por: cano das águas municipais (Ø70 mm), cabo eléctrico (Ø50 mm), cabo 
dos telefones (Ø110 mm), cano das águas (Ø150 mm), cano do gás (Ø300 mm), aqueduto 
(1,27 x 0,78 m).” (idem) 

10. Reservatório de Nova Sintra 
“A ausência absoluta de reserva de água na cidade foi o motivo primário que presidiu à 
elaboração de obra de tanto vulto. A conduta Jovim – S. Isidro, pelo fraco estado de 
limpeza em que se encontrava, fazendo a adução directamente para a cota 125,00 (S. 
Isidro), não permitia, diariamente, um débito superior a 9.600 metros cúbicos, 
insuficientes para as necessidades do consumo. Esta circunstância obrigava a que todas as 
noites houvesse de fechar quase completamente a saída da água naquele reservatório; por 
outro lado, não era possível melhorara as condições da adutora, com trabalhos de 
desincrustação devido á impossibilidade absoluta de, naquelas condições, poder 
conseguir a mais pequena reserva. 
A Direcção, optando pela solução dos reservatórios de Nova Sintra (cota máxima – 92,00), 
pôde verificar que o antigo débito de 9.600 m3 aumentou extraordinariamente, sendo 
então possível admitir diariamente 20.000 m3. Ficou, por um lado, resolvido o problema 
das reservas e consequentemente desapareceram os entraves que, por esse facto, 
impediam o melhoramento da adução.” (idem) 

11. Instalações em Zebreiros 
“Desde 1927 que este areal tem sido motivo de estudos aturados, iniciados já pela 
Direcção da antiga Companhia concessionária da exploração de águas, e mais tarde 
continuadas pela Direcção dos SMAS.” (…) “nenhuma das instalações teve carácter 
definitivo [até 1939].” (…) “o reservatório” (…) está situado na encosta de Zebreiros” (…) 
é construído em betão armado” (…) “a admissão de água” (…) “é feita pela frente voltada 
ao rio.” (…) “A construção e montagem deste reservatório datam de 1929” (…) “O 
reservatório é para demolir [após 1938]”. 
“Central provisória. Tem sido dada esta designação a uma plataforma de xisto coberta 
com uma pequena espessura de massa de cimento e na qual têm trabalhado motores e 
bombas, durante os períodos de estiagem.”[A central definitiva seria construída após 
1938] (…) “Conduta elevatória de 305 mm. Em 1929 foi instalada uma conduta 
provisória, de aço, de 305 mm desde o areal de Zebreiros à Central do Sousa. Mais tarde 
(1931), em virtude da substituição de parte desta tubagem por outra de 500mm ficou 
aquela com menor comprimento.” (…) “Poço experimental nº1. Este poço foi aberto, 
ainda pela direcção da antiga Companhia arrendatária, se bem que a sua conclusão date 
de 1927.” [três outros poços experimentais seriam abertos pelos SMAS até 1934, e mais 
quatro já em 1938] (idem) 
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Fig.063 – Rede de abastecimento de água à cidade do Porto, terrenos em Campanhã, 1885, Planta parcelar, escala 1.200 

 

 
Fig.064 a Fig.068 – Rede de abastecimento de água à cidade do Porto, terrenos em Campanhã, 1885, Plantas parcelares, escala 1.200 
 
PT/CMP/CMPEA/SMAS/Arquivo de Obra/Abastecimento de água/ 
CGEaux/Plano Geral das instalações/1886/Campanhã/Peças escritas e desenhadas/expropriações  
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Fig.069 – Rede de abastecimento de água à cidade do Porto, terrenos em Campanhã, 1885, Planta parcelar, escala 1.200 

 
Fig.070 – Rede de abastecimento de água à cidade do Porto, terrenos em Campanhã, 1885, Planta parcelar, escala 1.200 

 
PT/CMP/CMPEA/SMAS/Arquivo de Obra/Abastecimento de água/ 

CGEaux/Plano Geral das instalações/1886/Campanhã/Peças escritas e desenhadas/expropriações  
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Fig.071 – Rede de abastecimento de água à cidade do Porto, terrenos na Foz, 1884, Planta parcelar, escala 1.200 

    
Fig.072 e Fig.073 – Rede de abastecimento de água à cidade do Porto, terrenos para reservatório da Pasteleira, 1885, 
Planta parcelar, escala 1.200 

 
Fig.074 – Reservatório da Pasteleira, 1883, planta e cortes, escala 1.100 
 
PT/CMP/CMPEA/SMAS/Arquivo de Obra/Abastecimento de água/ 
CGEaux/Plano Geral das instalações/1886/Foz/Peças escritas e desenhadas/expropriações  
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Fig.075 – Abastecimento de água à cidade do Porto – Plano Geral com indicação dos estabelecimentos hidráulicos, dos 

reservatórios e do traçado para a condução das águas do rio Sousa ao Porto, 1882 e 83, escala 1.20000 

 
PT/CMP/CMPEA/SMAS/Arquivo de Obra/Abastecimento de água/CGEaux/Plano Geral das 

instalações/Situação em 1886/Plano Geral 
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Fig.076 – Central do Sousa, 1886  

 
Fig.076A – Central do Sousa, 1884, em construção  
 
 
PT/CMP/CMPEA/SMAS/Arquivo de Obra/Abastecimento de água/CGEaux/Plano Geral das 
instalações/Situação em 1886/Central do Sousa 
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Fig.077 – Central do Sousa, 1886, grupos electrobombas 

 
Fig.077A – Central do Sousa, 1886, oficina 

 
PT/CMP/CMPEA/SMAS/Arquivo de Obra/Abastecimento de água/CGEaux/Plano Geral das 

instalações/Situação em 1886/Central do Sousa 
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Fig.078 – Ponte-sifão sobre o rio Tinto, 1886 

 
Fig.079 – Reservatório dos Congregados, 1886 
 
PT/CMP/CMPEA/SMAS/Arquivo de Obra/Abastecimento de água/CGEaux/Plano Geral das 
instalações/Situação em 1886/Ponte sifão sobre o rio Tinto e Reservatório dos Congregados 
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Fig.080 – Central e Reservatório de Santo Isidro, 1886 

 
Fig.081 – Fonte Monumental, 1886 

 
PT/CMP/CMPEA/SMAS/Arquivo de Obra/Abastecimento de água/CGEaux/Plano Geral das 

instalações/Situação em 1886/Reservatório de Santo Isidro e Fonte Monumental 
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Fig.082 a Fig.087 – Plano geral das instalações de abastecimento de água, expropriações para o assentamento da 
conduta, 1881-1886, plantas parcelares, escala 1.200 
 
PT/CMP/CMPEA/SMAS/Arquivo de Obra/Abastecimento de água/ 
CGEaux/Plano Geral das instalações/1886/Peças escritas e desenhadas/expropriações  
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Fig.088 a Fig.093 – Plano geral das instalações de abastecimento de água, expropriações para o assentamento da 

conduta, 1881-1886, plantas parcelares, escala 1.200 

 
PT/CMP/CMPEA/SMAS/Arquivo de Obra/Abastecimento de água/ 

CGEaux/Plano Geral das instalações/1886/Peças escritas e desenhadas/expropriações  
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Fig.094 a Fig.100 – Plano geral das instalações de abastecimento de água, expropriações para o assentamento da 
conduta, 1881-1886, plantas parcelares, escala 1.200 
 
PT/CMP/CMPEA/SMAS/Arquivo de Obra/Abastecimento de água/ 
CGEaux/Plano Geral das instalações/1886/Peças escritas e desenhadas/expropriações  
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Fig.101 a Fig.105 – Plano geral das instalações de abastecimento de água, expropriações para o assentamento da 

conduta, 1881-1886, plantas parcelares, escala 1.200 
 
 

PT/CMP/CMPEA/SMAS/Arquivo de Obra/Abastecimento de água/ 
CGEaux/Plano Geral das instalações/1886/Peças escritas e desenhadas/expropriações  
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Fig.106 a Fig.110 – Assentamento de condutas de abastecimento de água nas ruas da cidade, CGEaux, 1888, planta, 
escala 1.500   
 
PT/CMP/CMPEA/SMAS/Arquivo de Obra/Abastecimento de água/CGEaux/Condutas/esquema de 
implantação nas ruas da cidade/[1886-1898] 
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Fig.111 a Fig.115 – Assentamento de condutas de abastecimento de água nas ruas da cidade, CGEaux, 1888, planta, 

escala 1.500   

 
PT/CMP/CMPEA/SMAS/Arquivo de Obra/Abastecimento de água/CGEaux/Condutas/esquema de 

implantação nas ruas da cidade/[1886-1898] 
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Fig.116 – Fonte Monumental, versão anterior à colocada, 1884, plantas, alçados e cortes, escalas 1.1000, 1.100 e 1.50 

 
PT/CMP/CMPEA/SMAS/Arquivo de Obra/Abastecimento de água/CGEaux/Plano Geral das instalações/ 
Fonte Monumental/1885 



 253

    
Fig.117 – Fonte Monumental, 1937, perspectiva 

Fig.118 – Fonte Monumental, levantamento, 1962, alçado 

 
Fig.119 – Fonte Monumental, levantamento, 1962, alçado, escala 1.25 

 
Fig.120 – Fonte Monumental, levantamento, 1962, galeria, planta, escala 1.25 

 
Fig.121 – Fonte Monumental, levantamento, 1962, corte, escala 1.25 

 
PT/CMP/CMPEA/SMAS/Arquivo de Obra/Abastecimento de água/Fontes Minas e chafarizes 

Fonte Monumental/1885-1995/Peças desenhadas/Planta alçado e corte 
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Fig.122 – Projecto da barragem anexa à central do Sousa, 1884, Plantas e perfis, escala 1.200 
 
PT/CMP/CMPEA/SMAS/Arquivo de Obra/Abastecimento de água/CGEaux/ 
Plano Geral das instalações/1886/Central do Sousa/Peças escritas e desenhadas/expropriações  
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Fig.123 – Projecto da Central do Sousa, 1884, Corte e alçado, escala 1.100 

 
PT/CMP/CMPEA/SMAS/Arquivo de Obra/Abastecimento de água/CGEaux/ 

Plano Geral das instalações/1886/Central do Sousa/Peças escritas e desenhadas/expropriações  
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Fig.124 – Projecto da Central do Sousa, Filtros, 1884, Planta e cortes, escala 1.100 
 
PT/CMP/CMPEA/SMAS/Arquivo de Obra/Abastecimento de água/CGEaux/ 
Plano Geral das instalações/1886/Central do Sousa/Peças escritas e desenhadas/expropriações  
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Fig.125 – Projecto da Central do Sousa, 1884, Planta, escala 1.100 

 
PT/CMP/CMPEA/SMAS/Arquivo de Obra/Abastecimento de água/CGEaux/ 

Plano Geral das instalações/1886/Central do Sousa/Peças escritas e desenhadas/expropriações  
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Fig.126 – Projecto da Central do Sousa, canal de descarga na barragem anexa, 1884, Cortes, escalas 1.50 e 1.100 

 
Fig.127 – Projecto da Central do Sousa, área inundada pela barragem, 1885, planta geral, escala 1.500 

 
Fig.128 – Projecto da Central do Sousa, área inundada pela barragem, 1885, planta geral, escala 1.500 
 
PT/CMP/CMPEA/SMAS/Arquivo de Obra/Abastecimento de água/CGEaux/ 
Plano Geral das instalações/1886/Central do Sousa/Peças escritas e desenhadas/expropriações  
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Fig.129 – Projecto do primeiro Reservatório dos Congregados, 1884, planta geral, escala 1. 100 

 
PT/CMP/CMPEA/SMAS/Arquivo de Obra/Abastecimento de Água/CGEaux/Plano Geral das 
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Fig.130 – Plano e nivelamento da zona dos Congregados com a situação do reservatório da zona mediana e superior, 
expropriações, 1884, planta geral, escala 1.1000 

 
PT/CMP/CMPEA/SMAS/Arquivo de Obra/Abastecimento de água/CGEaux/Plano Geral das 
instalações/Reservatórios de Santo Isidro e dos Congregados/1884/Expropriações 
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Fig.131 – Planta dos reservatórios da zona mediana e superior, expropriações, encanamentos de chegada e de saída a 

fazer nos terrenos de António Magalhães, planta geral, escala 1.1000 

 
PT/CMP/CMPEA/SMAS/Arquivo de Obra/Abastecimento de água/CGEaux/Plano Geral das 
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Fig.132 – Instalação de um grupo elevatório na Central de Santo Isidro, 1916, planta e cortes, escala 1.20 

 
PT/CMP/CMPEA/SMAS/Arquivo de Obra/Abastecimento de água/Reservatórios e Centrais/Santo Isidro e 
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Fig.133 – Instalação de um grupo elevatório na Central de Santo Isidro, 1916, planta e cortes, escala 1.20 

 
Fig.134 – proposta para desenho dos jardins da cobertura do reservatório de Santo Isidro, 1931, planta geral, escala 1.500 

 
PT/CMP/CMPEA/SMAS/Arquivo de Obra/Abastecimento de água/Reservatórios e Centrais/Santo Isidro e 

Congregados/1884-1945/projecto 
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2.4. Da reacção da cidade e da sua Câmara ao surto de pestes – do concurso 

internacional para a criação do “Systema de Exgotos da Cidade do Porto” à conclusão 

do assentamento do colector geral na área urbana do concelho pela empresa inglesa 

Hughes & Lancaster. (1896 – 1903;1903/1907/1909)  

Álvaro Furtado de Antas, na dissertação inaugural apresentada à Escola Médico-

Cirúrgica do Porto, em Outubro de 1902, no capítulo dedicado à distribuição de 

bairros, introduz uma descrição muito básica, mas muito ilustrativa da nova cidade 

circunvalada administrativamente por estrada, três anos antes. 
“As quinze freguesias de que o Porto actualmente se compõe são repartidas em Porto 
peripherico, comprehendendo as freguezias de Lordello, Foz, Aldoar, Nevogilde e Ramalde, 
Paranhos e Campanhã e constituindo por transição rural os arrabaldes do nucleo urbano, 
como taes mais saudaveis; Porto central, sobre que de preferência incidirá o meu estudo; é 
formado pelos oito restantes freguezias, Sé, São Nicolau, Miragaya, Victoria, Santo 
Ildefonso, Massarellos, Cedofeita e Bomfim, dispostas em torno da primeira como 
attestando-lhe o nucleo gerador na epocha em que ella foi o simples Morro do Crasto. Uma 
parte d’este nucleo central é o Porto antigo, e n’elle se destaca por immunda e pittoresca a 
casaria apinhada da Sé, escalonando a vertente pelas tortuosas linhas das suas ruas: a 
largura média d’estes bêccos é de 1 ½ a 2 metros com casas de 3 ou 4 andares, mas sitios ha 
em que encontrei oitenta e tantos centímetros.  
Em íngremes tortuosidades os bêccos lá seguem pela rampa do morro acima, não 
deixando quasi nunca o sol evaporar a humidade do seu solo lamacento, nem varrer o seu 
ar confinado por uma depuradora e salutar nortada. O Barredo é uma viva representação 
das condições de salubridade que a hygiene condemna absolutamente; quem n’elle penetra, 
sente-se de chofre transportado a um paiz estranho de exótica porcaria. (…) Quando lhe 
fiz a visita d’inquerito andavam n’um certo sítio a levantar o pavimento alguns operarios, 
remedeando em vão, forçoso é reconhecel-o, este estado de cousas.” (Antas, 1902) 

 

O mesmo autor estabelece nessa dissertação a fractura social, a clivagem e o nojo ao 

proletariado que povoava as cabeças dos donos do capital portuense: 
“Crearam-se assim agglomerados de habitações apraziveis, elegantes e saudaveis, nos bairros 
modernos da Boavista, Carreiros, Duqueza de Bragança, Alvares Cabral, Santa Catharina, 
etc; mas sem tocar de novo nas immundas immediações da Sé, como carecem de critica 
severa os bairros em que se amontoa a população remedeada, com casas de aspecto 
regular, mas tão mal cheirosas que ainda a distancia denunciam a deficiencia de 
salubridade em que vive toda essa alluvião de desherdados da hygiene!” (idem) 
 

Ricardo Jorge, nome decisivo no curso da história do higienismo em Portugal, homem 

filosoficamente pragmático, tinha sido nomeado pelos seus colegas da Comissão 

Municipal de Saneamento como relator do documento de análise sobre o saneamento 

do Porto, apresentado a 4 de Outubro de 1888 ao Presidente da CMP, António 

d’Oliveira Monteiro. Nesse documento declara:  
“Hombros possantes têm fincado a hygiene, até abrir brecha contra essas barceiras 
abastilhadas onde se entricheiram em codigos sediços e normas nefastas que serão amanhã, 
depois da derrota, os seus naturaes alliados: - um direito, assas zeloso de prerrogativas, 
custoso de convencer-se que a sociedade não precisa só d’estar armada contra os actos 
criminosos, intencionalmente perpetrados, mas contra todos os perigos e damnos em que 
o homem ignaro ou desprotegido se torne cúmplice de bacterias homicidas; - uma 
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administração, muito coquette nos atavios predilectos d’uma civilisação de exterioridades, 
mas muito descuidosa da saude dos seus subordinados; - uma economia, emfim, um tanto 
idealisada em chrematistica muito orçamentologa e aduaneira, mais forte em balanços 
financeiros do que em demographia, mas sem cotações para a vida humana, no 
desconhecimento quasi de que o capital dos capitães é a integridade sanitaria. (…) Quando 
a hygienização restauradora levar de rota batida todos os prejuizos que lhe assoberbam o 
passo – o desdem burocratico e as franquias individualistas, a rotina desleixada das 
administrações e resistencia ignara dos particulares, os obices financeiros e a teimosia 
avara dos orçamentos, - então e só então é que as palavras propheticas de Disraeli, o 
preeminente político, refulgirão em toda a sua intensidade luminosa de verdade e de 
bem: vigiar pela saude do povo é o primeiro dever do homem publico.” (Jorge, 1888) 

 

Na página cinco desse relatório afirma dois postulados: o primeiro, “o orgao publico da 

funcção hygienica é a vereação”; o segundo, revestido de um certo sentido de 

urbanidade, “a arena por excellencia das luctas conquistadoras da hygiene é a cidade; 

nem outro pudera ser o seu campo de batalha senão ella, alli onde exubera a vida social 

em toda a plenitude dos seus vicios e disformidades.” A cidade continuaria a ser a sua 

arena preferencial para a “batalha da higiene” (idem). 

A 6 de Julho de 1899, avisado na antevéspera por um bilhete de um negociante da Rua 

de S. João, desencadearia o processo de investigação e alerta de uma nova epidemia – 

mais uma de entre as muitas que assolaram a cidade entre as décadas de 1870 e 1920. 

Na introdução ao texto “A Peste Bubonica no Porto – 1899: seu descobrimento, 

primeiros trabalhos pelo médico municipal Professor Ricardo Jorge”, editado no 

Anuário do Serviço Municipal de Saúde e Higiene da cidade do Porto, tomo II, em 

1899, falando da epidemia de peste (fig.135 a fig.137), desabafa que teve “a desgraçada honra 

de ser o descubridor”. Consciente, como diz, que “o propheta nunca é reconhecido na sua 

própria terra”, só quando delegações estrangeiras confirmam a denúncia, vê abrandar 

o clima tenso gerado em torno da sua pessoa.  

No entretanto, o cerco imposto pelo exército à cidade sob a forma de cordão sanitário 

tornava mais duro o combate à epidemia em progressão e, sobretudo, dificultava as 

acções de sensibilização e de saúde pública empreendidas, para além de destruir a 

economia portuense (então centro industrial florescente, caído em desgraça por via do 

“corte” com o país – que foi levando muitas fábricas ao fecho e os seus operários ao 

desemprego e à revolta). O próprio Ricardo Jorge viria a demarcar-se do 

aproveitamento político da lamentável situação [em Setembro de 1899, o assunto 

serviria de arma de arremesso nas eleições para o Parlamento], bem como das medidas 

adoptadas, escrevendo em relatório enviado à Câmara:  
“o sequestro d’um centro industrial, como é o Porto, traz fatalmente consigo uma funesta 
consequência. O cordão criou de chofre uma crise económica e social verdadeiramente 
temerosa… Cidade porca na rua e em casa, mobilize-se um exército não para sitiá-la, mas 
para limpá-la.” (Jorge, 1899) 

 

Este médico e higienista, apesar de conceituado e respeitado pelo poder municipal e 

nacional, não perderia a sua acutilante capacidade crítica.  
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No ano de 1903, quando a edilidade portuense assinou o contrato com a empresa 

Hughes & Lancaster para a execução do projecto de saneamento da cidade, publicaria 

a sua opinião discordante sobre as opções tomadas no opúsculo “O Saneamento do 

Porto e a Canalisação dos Esgotos – verdades ao alcance de todos” ([Jorge], 1903) 

dizendo, entre outras afirmações, que nunca a boca da esgotagem deveria ligar o 

interior das habitações ao colector geral. Mas uma das críticas mais acutilantes à 

decisão do município foi de que “o resultado é nulo enquanto as condições do 

proletariado forem as actuais.” Essa ameaça proletária: a reserva de micróbios que 

ameaçava a burguesia da cidade… − um dos grandes motivos para a campanha do 

saneamento foi o medo instalado no seio da burguesia portuense, receosa da 

propagação das pestes às suas casas (as várias classes sociais conviviam e habitavam as 

mesmas ruas, embora com diferentes graus de preponderância consoante as 

freguesias).  

Essa classe operária: laboriosa… – durante várias décadas assentaria tubos de 

saneamento, condutas de água, carris de ferro, cabos de energia eléctrica e outras infra-

estruturas, possibilitando, com o trabalho, a invenção da rede urbana, estruturante da 

imagem da cidade contemporânea. 
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Fig.135–Equipa de combate à peste no Porto, 1899 

 
Fig.136–Equipa de combate à peste no Porto, 1899 

 
Fig.137–Equipa de combate à peste no Porto, 1899 

 
PT/CMP/CMPEA/SMAS/Arquivo de Obra/Saneamento/Fotografias/Equipas de combate à peste de 1899 

no Porto/1899 
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2.4.1. Da remoção das imundicias da cidade e da premente e inadiável necessidade de 

fazer começar a obra de saneamento 
“«Com quanto menos populosa e de clima menos quente que Lisboa, a cidade do Porto 
requer igual systema de limpeza (sentinas) reservando os canos d'esgôtto unicamente para 
a conduccão dos líquidos ao Douro.»” (Chaves, 1886)  

 

No estudo apresentado por António Chaves, em 1886, à Escola Médico-Cirúrgica do 

Porto, estão patentes bastantes descrições realistas importantes para perceber a 

imagem trágica que se vivia na cidade. Ali, aludindo-se ao livro V d'Accordaos, 

coordenado em 1787, e à sua página n.º 82, elencam-se as seguintes posturas:  
“l.a «Nenhuma pessoa poderá fazer estrumeiras ao pé do muro da cidade, ou em outra 
qualquer parte d'ella, principalmente em lojas fechadas, sob pena de 1$000 reis. »  
2.a «Ninguém lançará bestas, cães, gatos ou outros animaes mortos, nem cousa de mau 
cheiro, na rua, mas sim em logar remoto fora da cidade, sob pena de 200 reis pela besta, 
como pelo cão, e 50 reis pelo gato.»  
3.a «Ninguém lançará á rua cousa alguma, por pequena que seja, como cascas e tudo que 
suje ou faça escorregar, sob pena de 240 reis.»  
4.a «Ninguém lance agua ou immundicie da janella para baixo desde que é dia, e só depois 
de tocar o sino de correr é que poderão lançar agua á rua, dizendo primeiro em voz alta, 
intelligivel e por três vezes— agua vai— sob pena de 2$400 reis, além da responsabilidade 
para com terceiro.»  
5.a «Todo o carreiro que vier á cidade buscar estrumes os tire de verão até ás 7 e de 
inverno até ás 8 horas, sob pena de 1$000 reis.»” (idem) 
 

Como se pode ler no mesmo estudo: 
“De canos de despejo não ha plano, e nem d'isso se occuparam as Camaras até hoje. É 
verdade que ha pouco tempo foi continuado, seguindo o talweg respectivo, o aqueducto 
que desde 1763 estava feito na rua de S. João, ficando ainda assim construído apenas até 
ao extremo superior da rua do Sá da Bandeira; é verdade também que todas as ruas que 
de novo se abrem são desde logo dotadas com o respectivo aqueducto; mas também é 
verdade que ainda se carece do plano que devia preceder semelhantes construcções.” 
(idem) 
 

Os 110:000 habitantes da cidade do Porto:  
“produzem 16:500 kilogrammas de fezes por dia; a quantidade d'agua introduzida na 
occasião da enchente pelo mar na bacia de maré, sommada com a agua d'abastecimento que a 
cidade verterá em 24 horas nos canos públicos, suppol-a-emos com ensancha sufficiente 
para diluir os resíduos culinários, urinas, etc.; assim que o volume d'agua do Douro, na 
maior estiagem observada, sendo em 24 horas de 1.728:800 metros cúbicos, bastaria por 
certo para diluir, sem perigo da hygiene urbana, toda aquella massa d'excrementos, dado o 
caso d'ella lhe ser entregue a quatro, cinco ou ainda seis kilometres a jusante da cidade.” 
(idem) 
 

Então pede-se claramente que:  
“a Camara Municipal exerça policia effectiva não só na construcção das frontarias das casas, 
senão que na parte do edifício onde tiverem de ser collocadas as latrinas dos differentes 
andares, cuja installação deve ser eguallmente vigiada, bem como a da sentina e respectivo 
cano de ventilação; com que o proprietário possa ser coagido a conformar-se com um 
plano geral adoptado pelo município. Mas como não ha lei nenhuma a tal respeito, o que 
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muito lastima os espíritos ainda os mais descuidosos das questões de hygiene, é forçoso que 
a Camara Municipal faça quanto em suas forças couber para a promulgação d'uma lei que 
estabeleça regular policia na construcção e installação das latrinas, sentinas, e em todas as 
suas dependências.” (idem) 
 

E como essa legislação tarda em chegar, é neste panorama saturado de negro sobre 

negro que a cidade do Porto chega a 1900, enjoada de pestes e epidemias, enojada de 

lutos constantes de gente que tinha vindo de fora, procurando uma vida melhor e 

encontrando simplesmente a morte ou a degradação social. 
“Senhor! Os esforços que os Governos de Vossa Majestade e de seus Augustos 
Predecessores tem empregado para levarem o país a ocupar o lugar que os seus recursos 
naturais e as glórias da sua história, lhe assinalam entre os povos cultos, são bem notórios 
de todos. Tem sido e podem ser discutidos o critério adoptado, a oportunidade dos 
empreendimentos e os meios de que se tem lançado mão, mas, que governantes e 
governados se empenham vivamente na obra de ressurgimento nacional, procurando 
fazer desaparecer os vestígios de mais de meio século de estacionamento é inegável. 
Entre a multidão porém, de disposições e empreendimentos de toda a ordem, questões 
importantíssimas têm sido descuradas por completo, ou apenas têm alcançado uma 
atenção de todo o ponto insuficiente. Deste número são os mais graves problemas da 
assistência e da higiene pública. É para um dos múltiplos aspectos de um destes 
problemas que a Câmara Municipal do Porto vem, perante Vossa Majestade, solicitar a 
atenção do seu Governo. Há anos já que esta Municipalidade, justamente preocupada 
com as condições higiénicas da cidade, empreendeu obras que lhe permitissem melhorá-
las e organizou repartições de estudo que o orientassem sobre a gravidade dos males e os 
meios de os remediar.” (idem) 

 

O Executivo da CMP, liderado por João Baptista de Lima Júnior, a 17 de Agosto de 

1899, envia ao Rei D. Carlos, a propósito do concurso para a execução do sistema de 

esgotos da cidade, um pedido para a comparticipação pública da urgente empreitada. 

Neste documento, dá conta da miserável condição de falta de higiene urbana que, 

apesar de se estar a tentar resolver o problema do abastecimento de água, a cidade se 

defronta, principalmente na área do saneamento urbano. 
“Do conjunto destas diligências resultou a desconsoladora convicção de que não obstante 
a demolição de uma parte importante da cidade velha e do estabelecimento de uma 
regular distribuição de águas, o Porto não encontrava entre os grandes agregados 
urbanos da Europa, senão três que se lhe avantajavam no exagero da mortandade.” 
(…) “ E como causa principal deste lastimoso estado não se pode apontar outra que não 
seja a falta quase completa de uma rede de canalização para os esgotos da cidade. Porque 
é de notar que nas más condições topográficas, geográficas e climatéricas do Porto, 
absolutamente nada, autoriza a prever para ele um grande lugar de honra entre as 
cidades insalubres do mundo. Conhecida a causa, indicado estava o remédio, e para isso 
esta Municipalidade pôs a concurso o projecto e execução das obras necessárias para o 
saneamento da cidade. Teve isto lugar em 1896. Concorreu a creditada firma Hughes & 
Lancaster, conhecidíssima pelas obras congéneres executadas em diversas cidades 
estrangeiras e exploradora do sistema Shöne para a elevação de esgotos.” (Lima, 1899) 
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O acompanhamento dos técnicos do município permitiu a optimização preliminar 

(mesmo antes da confrontação com o acto de obra) do sistema aprovado em concurso, 

sendo que, tal facto é sublinhado nesta interpelação da CMP ao monarca. 
“Fez a Câmara examinar o projecto pelos seus empregados técnicos e por uma Comissão 
de que fizeram parte alguns dos nossos mais distintos engenheiros, concluindo-se 
finalmente pela adopção do projecto apresentado com as modificações que pareceram 
úteis e com as quais a firma construtora concordou.” 

 

Contudo, apesar desta apresentação, a verdadeira questão que se queria levantar era a 

financeira, pois o município, só por si, não possuía os recursos competentes. 
“Seguia-se a parte financeira. Até aqui tinha a Municipalidade trabalhado por conta 
própria. Sem recorrer a auxílio estranho desejava ela prosseguir, porque ninguém melhor 
reconhece e lamenta as dificuldades financeiras que embaraçam a acção governativa do 
Poder Central, e ninguém mais do que ela deseja facilitar a esse mesmo poder essa pesada 
tarefa. Infelizmente, porém, a elevadíssima soma que se torna indispensável para levar a 
efeito o projecto aprovado obriga a Câmara, mau grado seu, a recorrer a Vossa Majestade, 
para que pelo seu Governo lhe seja prestado eficaz auxílio neste empreendimento, cuja 
protelação custa anualmente muitas centenas de vidas de cidadãos portugueses.” (idem) 

 

A Câmara Municipal do Porto, consciente da situação financeira do país e da crise 

financeira que ainda se fazia sentir nos mercados europeus, expõe a sua pretensão: 
“Desde 1896 até hoje [1899], tem a Câmara hesitado em dar este passo, aguardando 
sempre que a melhoria da situação cambial tornasse mais viável o seu intento. Essa 
melhoria veio finalmente, senão tão grande como todos desejaríamos, pelo menos muito 
importante, e hoje nada desculparia a Câmara de demorar por mais tempo a solução de 
um assunto de tão grave responsabilidade moral. Não pede a Câmara Municipal do Porto 
que o Governo tome sobre si o encargo integral das despesas a fazer, como de resto já 
tomou para o saneamento da cidade de Coimbra, e se tem declarado disposto a aceitar 
para o de Lisboa. A Câmara pede uma coadjuvação, importante, sem dúvida, mas em 
todo o caso, só uma coadjuvação. E não a assalte o receio de que se lhe responda com o 
conhecido ubi emolumentum ibi ónus esse debit porque em contradição com o adágio estão 
os exemplos citados e mais ainda porque nas circunstâncias especiais em que sob o ponto 
de vista da cobrança dos rendimentos próprios, está a cidade do Porto, tal resposta 
representaria a colossal iniquidade de lhe imporem obrigação, privando-se ao mesmo 
tempo de fazer um dos meios com que poderia custeá-las. 
Senhor! Para levar a cabo a grandiosa empresa do seu saneamento, limitado ainda assim à 
parte da sua área mais densamente edificada, precisa a cidade de despender 
2:631.000$000 reis, quantia esta, que obtida por empréstimo exige para juros a 
amortização em 75 anos à taxa de 6%, 160:000$000 reis, em números redondos.” (idem) 

 

As razões financeiras que obrigam a CMP a solicitar este apoio do Estado Central 

prendem-se com os cálculos abaixo enunciados. 
“Lançado mão do orçamento por onde se está regendo a vereação actual, vê-se que 
deduzidos os encargos dos empréstimos existentes, o rendimento utilizável se reduz a 
413:000$000 reis. Seria pois indispensável um aumento de receita de 40%, o que obrigaria 
a elevar os impostos pelo menos a 50% acima do que estão. O sacrifício que daqui 
resultaria para os munícipes seria de tal ordem que não poderia deixar de provocar uma 
violenta reacção, e nenhuma vereação ousaria espontaneamente carregar com o odioso de 
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tais medidas. E ainda se os 413:000$000 reis acima referidos fossem todos consagrados aos 
serviços municipais, haveria talvez margem para isso, por meio de judiciosas economias 
arrancar deles valioso subsídio para atenuar os encargos novos que forçoso fosse 
estatuir.” (idem) 

 

Perante este cenário e o espartilho do Código Administrativo e leis especiais que 

permitiram ao Estado Central delegar nos municípios grande número de despesas, 

todos os subsídios que o Governo atribui à Câmara Municipal do Porto são escassos, 

apesar de: 
“pela lei de 23 de Dezembro de 1865, o estado paga à Câmara 40:000$000 reis anuais, 
subsídio que já sucessivamente elevado a 50 e a 60:000$000 reis pelo decreto de 4 de Julho 
de 1870 e lei de 27 de Dezembro do mesmo ano, mas este subsídio foi estabelecido em 
compensação da parte do imposto sobre vinho, jeropiga, aguardente e vinagre que 
pertencia à municipalidade, imposto que o Governo chamou exclusivamente a si, 
privando a cidade de uma das mais importantes e progressivas fontes de receita que ela 
possuía. Com o decorrer dos tempos a compensação tornou-se ilusória, como vimos, 
porque não chega para os encargos legais, mas pior do que isso, fez-se o esquecimento em 
termo do princípio de equidade, que explica os aumentos sucessivos da verba fixada em 
1865.” (idem) 

 

No entendimento da Câmara portuense, a cidade continuava, desde 1870 a ser 

espoliada de verbas que defendia serem suas e que deveriam ser geridas de acordo 

com as necessidades locais.  
“O Governo de Vossa Majestade reconheceu que os encargos da cidade aumentavam, e 
que o imposto referido aumentava também, concordou em deixar participar a Câmara 
deste aumento. Mas desde 1870 para cá, há trinta anos, o produto do imposto cresceu 
espantosamente desde 1884 a 181:000$000 reis que atingiu em 1898, e o Município 
continuou sempre a reis da lei de 1870. Por uma proporção fácil de estabelecer vê-se que 
a cobrança integral do imposto pelo Estado acarreta à Câmara um desfalque anual 
superior a 70:000$000 reis. Se o Porto pois se vê na impossibilidade de resolver o 
problema capital da sua vida urbana é isso devido a ter, por um lado as finanças 
oneradas com um grande número de despesas que os Governos têm liberalmente 
distribuídos pelos Municípios, e por outro, por se saber privado de uma grande parte das 
receitas que mais de direito lhe pertencem. Resolva o Governo restabelecer a Câmara do 
Porto na posse dos rendimentos a que legitimamente se julga com direito, prescinda de 
lhe agravar a situação pelo uso das amortizações de que está armado, o saneamento da 
segunda cidade do Reino será uma realidade.” (idem) 
 

O relato da situação vigente, assumida nesta missiva ao mais alto responsável da nação 

inclui uma perspectiva bastante realista do panorama que se vivia à época e, pelo 

menos atentando nos termos usados, uma manifesta demonstração de desagrado. 
“Os habitantes do Porto suportarão resignados as imposições que será indispensável 
exigir-lhes a sua vereação não será diante de si o irredutível dilema de deixar prosperar, 
sem remédio, a flora exuberante dos microrganismos produtores de toda a casta de 
moléstias infecciosas desde os mais estranhos e difíceis de classificar até aos já 
infelizmente muito conhecidos, tifos, varíola, escarlatina, etc, ou de provocar um violento 
movimento de reacção pela excessiva e brusca elevação das taxas tributárias. A Câmara 
Municipal do Porto confiada na justiça que lhe assiste, espera que o Governo de Vossa 
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Majestade a atenderá, espera-o ainda porque à generosidade dos seus sentimentos não 
pode ser indiferente, o ver cento e setenta mil portugueses, prestando normalmente à 
morte um tributo superior em mais de meio por meio ao das maiores aglomerações 
urbanas conhecidas, porque a lucidez de sua inteligência não deixará de lhe evidenciar 
que enorme enfraquecimento da riqueza nacional, não represente a perda anormal de 
tantas vidas, espera-o finalmente porque ela não pode consentir que a generosa obra de 
assistência aos tuberculosos, tão auspiciosamente iniciada pela Augusta Esposa de Vossa 
Majestade, e tão calorosamente aprovada por todo o país seja edificada sobre bases de 
areia, e outra coisa não seria e não será o estabelecer a assistência, mantendo prósperos e 
fecundos os focos produtores do terrível morbo, entre os quais a nossa cidade tem o triste 
privilégio de ocupar o primeiro lugar. Deus Guarde Vossa Majestade.” (idem) 

 

O projecto de concurso para o sistema de esgotos da cidade é apresentado pelo médico 

municipal nos seguintes moldes (Porto, 1896), dando corpo à satisfação de um conjunto 

de preocupações que preocupavam os responsáveis pela higiene da cidade: 
“Projecto de concurso 
Em obediência às ordens reiteradas de V. Ex.ª, traduzindo um vivo empenho de mudar 
de vez as condições sanitárias do Porto, tenho a honra de apresentar a V. Ex.ª o projecto 
de um programa de concurso para o saneamento geral da cidade. 
Era meu intento oferecer a V. Ex.ª um relatório que, complemento do de 1888, deduzisse 
por eliminações sucessivas entre os sistemas em voga, qual o processo de sewage 
adaptável ao Porto, pois, como V. Ex.ª muito bem sabe, a nossa cidade, pelas suas 
condições económicas, pela enormidade da sua área relativamente à densidade da 
população, pela natureza do seu subsolo, pela sua orografia, pela riqueza agrícola e 
povoação dos arrabaldes, pela ausência de planuras incultas da vizinhança, etc., não se 
amolda facilmente aos esquemas extremos, preconizados e realizados com vantagem em 
outras cidades europeias. E são tão tangíveis estas dificuldades, que não deixaram de 
incutir a alguns espíritos a impossibilidade, tanto técnica, como financeira, de dotar o 
Porto com uma vascularização sanitária adequada. Ora tal impossibilidade seria não só a 
negação da ciência e da técnica sanitária de hoje em dia, mas também da própria 
dignidade e brio da cidade do Porto. Não, não há povoações insaneáveis, perante os 
progressos actuais; nem a higiene abdica, nem as posses o tolhem, embora, já se vê, com 
sacrifícios, sacrifícios largamente compensados pelo conforto, pela saúde, pela poupança 
de doenças e de vida, o que representa não só sentimentos dos mais caros ao homem, 
mas até dinheiros e economias. 
Demonstrar para o Porto a exequibilidade de um plano sanitário, pareceria talvez mais 
oportuno; mas embora, depois de reflexão e estudo, os traços gerais do saneamento do 
Porto se tenham fixado no meu espírito, pus de parte essa demonstração prévia. 
Significaria uma perda de tempo, agora que, como V. Ex.ª me ponderou, a vereação se 
dispunha a meter ombros à primeira das obras municipais, animada pelo espírito público 
que tanto tem clamado contra a insalubridade do Porto, até pela voz de agremiações 
respeitáveis. 
As comissões competentes e a municipalidade teriam que discutir longamente o projecto 
exibido, de hipóteses apenas; ora é imensamente preferível, e sobretudo frutuoso, que 
essas discussões recaiam, não sobre hipóteses figuradas, mas sobre casos propostos de 
realização garantida, como serão amanhã as ofertas do concurso. Traduzo assim e abraço 
as ideias de V. Ex.ª sobre o lançamento urgente do concurso. Enfim, restringir o concurso 
a uma base unívoca seria danoso, ilógico e até desusado, pois que em concursos abertos 
por diversas cidades para fim análogo, toda a latitude se tem deixado aos proponentes, 



 273

inclusivamente para as propostas financeiras; a liberdade de alvedrio servirá de garantia 
à boa resolução final. 
A organização do programa do concurso obedece, entre outras, a duas ideias, que 
explicarão o teor de alguns dos seus artigos: uma é a celeridade para aproveitar tempo, 
outra é a seriedade do intento do município. 
Da primeira, vem a fixação dos prazos dentro de limites apertados – mas espaço aliás 
suficiente para a habilitação dos concorrentes; as casas que têm executado grandes 
empreitadas sanitárias pela Europa, Ásia e América, dispõem de recursos de toda a 
ordem, que, em breve prazo, as habilitam a concurso. A outra ideia é, dissemos, a firmeza 
do propósito da municipalidade; a esta afigura-se-me capital e condição «sine qua non» 
do concurso. É necessário que ela se expresse por obrigações precisas no programa, pois 
será a única garantia de que o concurso não ficará deserto, vindo-nos pelo contrário 
concorrentes sérios e capazes. Não subordinarei o projecto à cláusula de prémios a 
conferir aos autores das melhores propostas; é muito bom alvitrar sistemas, mas o que 
precisamos, é que não haja quem lembre, mas quem execute. O prémio seria um 
incentivo a concorrentes, talvez de boas ideias, mas de mãos vazias, que nos deixariam na 
mesma. O prémio, pois, a conferir é a expressão da garantia de que se trata de um 
concurso a valer, como de quem, dentro dos limites da possibilidade humana, pretende 
realizar a obra a todo o transe. Essa expressão ressalta do programa pela imposição, que a 
Ex.ª Câmara contrai de dar solução em breve prazo e de indemnizar por uma quantia 
prefixada o concorrente preferido, quando dentro de um ano se não assine o contrato 
definitivo de execução. É uma garantia contra desleixos futuros. É claro que 
paralelamente os autores das propostas têm de sujeitar a imposições terminantes e 
seguras. O esclarecimento da discussão corrigirá os defeitos e omissões do projecto 
apresentado, que outro fim não tem senão buscar corresponder às levantadas e generosas 
vistas de V. Ex.ª pois que de uma empresa de verdadeira benemerência se trata. 
Que essas vistas sejam traduzidas o melhor possível, é também o meu empenho pessoal; 
e sendo assim, não posso nutrir outro desejo que não seja o de ver emendadas para 
melhor as disposições do projecto sujeito. 
Deus guarde a V. Ex.ª – Porto e Repartição Municipal de Saúde e Higiene, 1 de Outubro 
de 1896. 
Ilm.º e Em.º Senhor Conselheiro Wenceslau de Sousa Pereira Lima, digníssimo presidente 
da municipalidade. 
O Médico Municipal 
Ricardo Jorge” 
 

2.4.2. Do concurso e do contrato à fiscalização e conclusão da primeira  

fase de construção do sistema de saneamento da cidade (fig.138 a fig.165)  

A sucessão dos factos até à adjudicação da empreitada teve como momentos-chave, o 

que abaixo se elenca em síntese de registo processual cronológico. 

Na Sessão de 9 de Julho de 1896, o Senhor Presidente apresenta o projecto de concurso 

para o saneamento e é remetido à Comissão de Higiene, após o que, também em 

sessão, a 10 de Outubro do mesmo ano, é dado o parecer da Comissão de Higiene. 

O programa de concurso é aprovado na sessão de 31 de Dezembro de 1896. 

Nos Diários do Governo n.º 16 e 17 de 21 e 23 de Janeiro de 1897 (remetido para 2 de 

Janeiro) é anunciado o concurso terminando o prazo em 31 de Julho do mesmo ano e, 

na sessão de 5 de Agosto desse ano, apresenta-se um único concorrente, a firma inglesa 

Hughes & Lancaster – aberta a proposta, é nomeada uma comissão para a estudar. 
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Na Sessão de 30 de Novembro de 1897 resolve-se convidar essa firma inglesa a 

introduzir na sua proposta modificações que a tornem mais económica. 

A 3 de Fevereiro de 1898 é nomeada uma comissão financeira para estudar o Projecto 

de Lei, após o que se segue, a 16 de Junho de 1898, a introdução de modificações à 

proposta. 

Na Sessão de 28 de Julho de 1898 é oficiado o concorrente, aceitando-se o projecto e 

respeitando o preço. 
“Todos nós ahi temos visto, pela cidade, operarios abrindo trincheiras, minando o sub-
solo granítico do Porto, assentando aqui tubos de grés, além amassando beton, que mais 
longe é vasado em moldes de forma estranha, por entre taboadas, rough-looking, que 
parecem desconjuntados… 
− É o Saneamento; dizem todos visto que, no Porto, se assentou em denominar assim, 
tout court, a execução do projecto de exgottos, que é, afinal, apenas uma parte, bem que 
das mais importantes, do saneamento da cidade. 
E, já agora, parece-me bem que terá de ficar chamando-se assim, porque teve como 
padrinho a multidão anonyma, à qual ninguém vae pedir contas da impropriedade da 
denominação.” (Sá, 1905) 
 

Na Escritura10 de 20 de Novembro de 1903 é definitivamente adjudicada (pelo preço 

global de 1.800 contos, ouro, compreendendo todos os previstos e imprevistos) à firma 

inglesa Hughes & Lancaster a empreitada de execução do projecto de esgotos da 

cidade, por mérito apreciado pela comissão municipal responsável pela avaliação dos 

projectos apresentados ao concurso internacional aberto em 2 de Janeiro de 1897. 

 

Única concorrente e com créditos profissionais adquiridos em trabalhos semelhantes 

realizados desde o sudeste asiático à América do Sul, foi-lhe destinada a obra. Durante 

seis anos, submeteu à CMP várias alterações projectuais em virtude do parecer da 

referida comissão, sendo que os primeiros desenhos11 definitivos de execução nos 

surgem já em 1903, pouco antes do arranque dos trabalhos.  

No entanto, no que diz respeito ao esquema geral apresentado a concurso, foram 

poucas as alterações significativas notando-se um relativo conhecimento do terreno – 

algo que podemos também comprovar no decurso do processo de obra - sendo 

escassas as folhas de aditamento realizadas até 1907. Nesse ano, a empresa inglesa 

declara o final dos trabalhos para que havia sido contratada, embora algumas obras 

ainda decorressem até 1909, de acordo com as datas de aprovação pela Câmara de 

algumas peças desenhadas do projecto de saneamento da cidade. 

 

Este processo de projecto e acompanhamento de obra implicou o desenho e a 

consideração de várias escalas e níveis de aprofundamento, sendo constante a 

                                                 
10 PT/CMP/CMPEA/SMAS/Arquivo de Obra/Saneamento/Colectores/Hughes & Lancaster/Escrituras/1897. 
11 PT/CMP/CMPEA/SMAS/Arquivo de Obra/Saneamento/Colectores/Projecto de Saneamento da Cidade 
do Porto, segundo o systema separado da gravitação empregando os expulsores Shone/Peças 
desenhadas/1903/1909 
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correcção e a indicação de alternativas ao projecto original resultantes da vontade do 

executivo municipal ou de dificuldades de obra – para além do esquema geral da rede 

e da sua marcação na cartografia da cidade, é composto por elementos de projecto 

relacionados com a especificidade das instalações nas diferentes ruas e por elementos 

relativos ao desenho e construção dos equipamentos (edifícios) associados ao 

funcionamento da rede. Um desses edifícios projectados pela Hughes & Lancaster era o 

da central e tanques de despejo final em Sobreiras. Como em outras situações, as 

negociações com os particulares para compra dos terrenos necessários à empreitada de 

instalação do sistema de saneamento competiam à firma inglesa. No entanto, de acordo 

com um dos relatórios produzidos pelo fiscal da CMP que acompanhava o processo, 

Adriano Sá, neste caso foi necessário apelar à intervenção do próprio Governo dado o 

impasse das negociações e declarar expropriação por utilidade pública. 
“Fiscalização do Saneamento do Porto  
23.07.1904 
Nos termos do § 1º do art. 3º do contrato feito entre a empresa do Saneamento remete-se a 
planta, em triplicado, da área de que a referida empresa necessita para a colocação dos 
tanques de despejo final e cãs das máquinas. 
Como a empresa do Saneamento não parece chegar a acordo com o proprietário dos 
terrenos a dita empresa solicitou ser a própria Câmara em seu ofício nº 15 de 8 do 
corrente, que obtenha do Governo o indispensável decreto de expropriação por utilidade 
pública. Conforme as disposições do referido artigo 3º já citado a empresa instruiu um 
pedido com as plantas respectivas que remeto e que contêm em si elementos 
indispensáveis para bem definir o terreno cuja expropriação se pede. 
O terreno de que a empresa necessita e que vai aguarelado a carmim, tem a importância 
de 6:822 metros quadrados e a empresa atribuiu-lhe o valor de 3:888$540 reis.  
O dito terreno fica situado na Quinta da Granja, da freguesia de Lordelo do Ouro, bairro 
Ocidental do Distrito do porto: a quinta pertence aos herdeiros de José da Silva Freitas 
Menezes e Vasconcellos. As confrontações da parte a expropriar vão detalhadamente 
expressas na planta que deve ser remetida pela Ex.ma Câmara, em duplicado, ao 
Governo, juntamente com o pedido de expropriação que deve ser urgentemente 
solicitado para se poder dar andamento aos trabalhos.  
 
O Fiscal. [Adriano Sá] 
Porto e Paços do Concelho, 23 de Julho de 1904.” 12 

 

Este troço final da construção do sistema de saneamento da cidade (talvez dos mais 

importantes pois permitia a sua consecução) seria motivo para intensa discussão 

técnica entre a CMP e a Hughes & Lancaster. Bem perto do local da expulsão dos 

resíduos urbanos, na zona do ribeiro da Ínsua, a solução apresentada pelos ingleses 

seria objecto de contestação pela Câmara. Todavia, como na maior parte das 

divergências, os ingleses cederiam e, como se pode comprovar pela leitura de uma 

                                                 
12 PT/CMP/CMPEA/SMAS/Arquivo de Obra/Saneamento/Colectores/Projecto de Saneamento da Cidade 
do Porto, segundo o systema separado da gravitação empregando os expulsores Shone/Fiscalização/1903-
1909 
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carta de 26 de Maio de 1904, encontrariam rapidamente uma alternativa projectual que 

teria a concordância do município. 
“Tendo esta empresa conhecimento da informação que a digna repartição técnica do 
Município apresentou na sessão camarária de 19 do corrente sobre o projecto respeitante 
à passagem do tubo colector através do aqueduto do ribeiro da Ínsua no Ouro informação 
na qual a dita repartição mostrou recear que o tubo colector disposto por aquela forma 
não ficava ao abrigo de quaisquer choques provenientes de volumes pesados trazidos 
pela corrente das águas do ribeiro por ocasião de cheias, resolvemos apresentar à 
aprovação da Ex-ma Câmara e das instâncias superiores que têm de ser ouvidos e 
consultados sobre o assunto o projecto que juntamos em triplicado, que remove por 
completo o inconveniente apresentado pela referida repartição. Três meios havia a 
praticar para fazer a passagem do tubo colector pelo aqueduto do ribeiro da Ínsua. O 
primeiro seria aquele que apresentamos praticando-se a passagem através da abóbada – 
projecto que deu lugar aos reparos da digna repartição técnica; o segundo, praticando-se 
a passagem inferiormente sob o radier do aqueduto; o terceiro, enfim, passando 
superiormente e interceptando apenas parte da abóbada. O segundo meio, apresentaria 
como é óbvio, inconvenientes grandes no futuro para a exploração, pois ficando uma 
parte importante do tubo colector em nível superior das águas das marés, seria muito 
difícil sangrá-lo para limpeza, quando a aglomeração de areia, trazidas pelos dejectos 
líquidos se depositassem na parte mais baixa e ali determinasse a obstrução do tubo. 
Pondo de parte pois este segundo meio pelos inconvenientes indicados e por muitos 
outros de menos importância optamos pelo terceiro que remove, como dissemos, por 
completo todos os inconvenientes. Para pôr em prática este terceiro meio, temos que 
modificar em planta e em perfil a primitiva posição do tubo colector. Em planta para o 
desviar da faixa de rolagem da rua, pondo-o assim ao abrigo de choques que poderia 
receber com o trânsito de viaturas excessivamente carregadas. Em perfil para atravessar 
inferiormente os tubos do gás e da água e subir até à altura da parte inferior do fecho da 
abóbada do aqueduto. Como a respectiva planta indica o tubo colector fará a sua 
passagem pelo aqueduto na parte da rua destinada aos pedestres (fora da linha da 
vedação). Nos dois cortes – transversal e longitudinal – que apresentamos, mostra-se a 
posição do tubo no aqueduto e a maneira de lhe dar estabilidade, prendendo-o com três 
abraçadeiras de ferro que se cravarão a duas vigas em duplo I de 0.40 de altura que 
ladearão o tubo apoiadas em convenientes maciços levantados sobre os encontros do 
aqueduto. O tubo salienta-se alguns centímetros acima do pavimento da parte da rua 
destinada a pedestres, este inconveniente, porém, desaparece, cobrindo-se  naquela parte 
o tubo com uma camada de betão hidráulico e para que esta camada de betão, que terá 
0.15 de espessura, não faça lombada que prejudique o trânsito dos pedestres, disfarçar-se-
á em rampas suaves sobre o pavimento actual no comprimento de dez metros para cada 
lado. Ficamos certos que este projecto merecerá a aprovação da Ex.ma Câmara e das 
corporações que têm de ser superiormente consultadas. 
 
Deus guarde a V. Ex.ª, Porto e 26 de Maio de 1904, Ilustríssimo e Ex.mo Sr. Dr. Manuel de 
Souza Avides, Digníssimo Presidente da Câmara Municipal. 
O Director Geral” 13 
 

 

                                                 
13 PT/CMP/CMPEA/SMAS/Arquivo de Obra/Saneamento/Colectores/Projecto de Saneamento da Cidade 
do Porto, segundo o systema separado da gravitação empregando os expulsores 
Shone/Correspondência/Carta de 26 de Maio de 1906 
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No articulado da escritura do contrato da execução do saneamento no Porto14, de 30 de 

Novembro de 1903, outros trabalhos estavam previstos, na condição de haver acordo 

entre os contratantes. No artigo 7º pode ser lido que  
“os trabalhos de ligação da canalização geral com os prédios confinantes da via pública 
poderão ser executados por quaisquer indivíduos ou emprezas que a Câmara julgar 
competentes; e a Câmara terá o direito de exigir aos actuais empreiteiros [Hughes & 
Lancaster] a execução dessas obras de ligação no todo ou em parte, por zonas, tendo por 
base uma tabela de preços por unidade proposta por eles e aprovada pela Câmara. § 
Único. Este direito porém, só poderá ser exercido pela Câmara durante o período em que 
as obras que formam o objecto deste contracto estiverem em princípio de execução em 
cada rua, largo, etc., ou mesmo em cada série de ruas.”  
 

Esta prerrogativa contratual não foi utilizada durante a execução do sistema de esgotos 

do Porto. 

 

Nas sucessivas e rotativas vereações (Progressistas e Regeneradores), o problema da 

canalização dos esgotos voltou a ser estudado, tendo como objectivo a execução da 

segunda fase da empreitada: a ligação da rede aos prédios a sanear, julgando a Câmara 

como melhor hipótese a continuação dos trabalhos pelos ingleses. Mas a Lei obrigava a 

um novo procedimento concursal. A Hughes & Lancaster não ter concorreu, mesmo 

tendo o concurso lançado, escrito na sua base sétima15, como  
“condição de preferência, em igualdade de condições, a circunstância de ter o proponente 
executado obras congéneres em outras cidades. Essa preferência é concedida desde já à 
empresa Hughes & Lancaster, construtora da nova canalização dos esgotos públicos”. 

 

Mas a empresa nem assim se apresentou a concurso e a obra foi adjudicada ao único 

concorrente, Agostinho Rodrigues Monteiro, que não chegou a iniciá-la. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
14 PT/CMP/CMPEA/SMAS/Arquivo de Obra/Saneamento/Colectores/Projecto de Saneamento da Cidade 
do Porto, segundo o systema separado da gravitação empregando os expulsores Shone/Escrituras/Contrato 
de execução da empreitada 
15 PT/CMP/CMPEA/SMAS/Arquivo de Obra/Saneamento/Colectores/Ligação dos prédios à rede de 
saneamento/Concurso/Bases 
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Fig.138–Obra inicial da instalação do sistema de saneamento da cidade, construção do expulsor do Ouro, 1904 
 
PT/CMP/CMPEA/SMAS/Arquivo de Obra/Saneamento/Sistema de saneamento/Hughes & 
Lancaster/Expulsor no Ouro/1904 
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Fig.139 – Saneamento da Cidade do Porto segundo o sistema separado de gravitação empregando os expulsores de 

Shöne para a zona baixa da cidade, folhas apresentadas a concurso, 1897, Estação do ar comprimido, cortes, escala 1.50 

 
Fig.140 – Saneamento da Cidade do Porto segundo o sistema separado de gravitação empregando os expulsores de 

Shöne para a zona baixa da cidade, folhas apresentadas a concurso, 1897, Estação do ar comprimido, alçados, escala 1.50 

 
PT/CMP/CMPEA/SMAS/Arquivo de Obra/Saneamento/Sistema de saneamento da cidade/ 

Colector geral/Hughes & Lancaster/Parte do Contrato/1897/Peças escritas e desenhadas/projecto 
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Fig.141 – Saneamento da Cidade do Porto segundo o sistema separado de gravitação empregando os expulsores de Shöne para 
a zona baixa da cidade, folhas apresentadas a concurso, 1897, desenho típico para o recinto do expulsor contendo dois 
expulsores pneumáticos, plantas e cortes, escalas 1.25 e 1.500 

 
Fig.142 – Saneamento da Cidade do Porto segundo o sistema separado de gravitação empregando os expulsores de 
Shöne para a zona baixa da cidade, folhas apresentadas a concurso, 1897, Edifícios do despejo final, cortes, escala 1.25 

 
PT/CMP/CMPEA/SMAS/Arquivo de Obra/Saneamento/Sistema de saneamento da cidade/ 
Colector geral/Hughes & Lancaster/Parte do Contrato/1897/Peças escritas e desenhadas/projecto 
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Fig.143 – Saneamento da Cidade do Porto segundo o sistema separado de gravitação empregando os expulsores de Shöne para a 

zona baixa da cidade, folhas apresentadas a concurso, 1897, disposição típica para saída de ar, pormenores, escalas 1.16 e 1.20 

 
Fig.144 – Saneamento da Cidade do Porto segundo o sistema separado de gravitação empregando os expulsores de 

Shöne para a zona baixa da cidade, folhas apresentadas a concurso, 1897, secção longitudinal do cano do despejo final, 
perfis, escala 1.500 

 
PT/CMP/CMPEA/SMAS/Arquivo de Obra/Saneamento/Sistema de saneamento da cidade/ 
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Fig.145 – Saneamento da Cidade do Porto segundo o sistema separado de gravitação empregando os expulsores de Shöne para 
a zona baixa da cidade, folhas apresentadas a concurso, 1897, desenhos típicos para orifícios de concertos, cortes, escala 1.166 

 
Fig.146 – Saneamento da Cidade do Porto segundo o sistema separado de gravitação empregando os expulsores de Shöne para 
a zona baixa da cidade, folhas apresentadas a concurso, 1897, tanques para lavagem automática, cortes e plantas, escala 1.166 
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Fig.147 – Projecto do sistema de saneamento da cidade do Porto, pormenor de tampa de caixa de visita, 1903, escala 1.2   

 
Fig.148 – Projecto do sistema de saneamento da cidade do Porto, pormenor de compressores, 1903, escalas 1.2 e 1.10   
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Fig.149 – Projecto do sistema de saneamento da cidade do Porto, pormenor de tampa de caixa de visita, 1903, escala 1.2   

      
Fig.150 – Projecto do sistema de saneamento da cidade do Porto, pormenor de tampa de caixa de visita, 1903, escala 1.2   
Fig.151 – Projecto do sistema de saneamento da cidade do Porto, pormenor de sifão interceptor (sifão “sanita”), 1903, escala 1.2   

 
PT/CMP/CMPEA/SMAS/Arquivo de Obra/Saneamento/Sistema de saneamento da cidade/Hughes & 
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Fig.152 – Saneamento do Porto no sistema hidro-pneumático de Shöne, parte do contrato, 1897, planta geral, escala 1.5000 

 
Fig.153 – Saneamento do Porto no sistema hidro-pneumático de Shöne, parte do contrato, 1897, variante a uma planta 

parcial e a um perfil, escala 1.500 
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Fig.154 – Saneamento do Porto no sistema hidro-pneumático de Shöne, parte do contrato, 1897, variante a uma planta parcial e a um 
perfil, escala 1.500 

 
Fig.155 – Saneamento do Porto no sistema hidro-pneumático de Shöne, parte do contrato, 1897, variante a uma planta parcial e a um 
perfil, escala 1.500 
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Fig.156 – Saneamento do Porto no sistema hidro-pneumático de Shöne, 1903, variante a uma planta parcial e a um perfil, escala 1.500 

 
Fig.157 – Saneamento do Porto no sistema hidr-pneumático de Shöne, 1903, variante a uma planta parcial e a um perfil, escala 1.500 
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Fig.158 – Projecto de saneamento da cidade do Porto, 1903, planta parcial, escala 1.500 

 
Fig.159 – Projecto de saneamento da cidade do Porto, 1903, planta parcial, escala 1.500 
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Fig.160 – Projecto de saneamento da cidade do Porto, 1903, planta parcial, escala 1.500 

 
Fig.161 – Projecto de saneamento da cidade do Porto, 1903, planta parcial, escala 1.500 
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Fig.162 – Projecto de saneamento da cidade do Porto, 1903, planta parcial, escala 1.500 

 
Fig.163 – Projecto de saneamento da cidade do Porto, 1903, planta parcial, escala 1.500 
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Fig.164 – Projecto de saneamento da cidade do Porto, 1903, planta parcial, escala 1.500 

 

 
Fig.165 – Projecto de saneamento da cidade do Porto, 1905, variante, planta e perfil, escala 1.500 
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2.5. Da divergência da Câmara Municipal do Porto com as empresas com quem 

contratualizara a construção e/ou exploração dos sistemas de abastecimento de água 

e de saneamento às primeiras tentativas de municipalização do serviço de 

abastecimento de água (1914 – 1917/1927) 

 

2.5.1. Dos diferendos da CMP com a empresa inglesa adjudicatária do projecto e da 

obra de saneamento da cidade (Hughes & Lancaster) 

A Hughes & Lancaster veio a terreiro refutar as críticas de oportunismo feitas pela 

Câmara através de suspeições. Dizia Duarte Leite que “a empresa não supunha que 

houvesse concorrentes” e que “faria as ligações por quantia inferior” (Guedes, 1917) à 

que tinha servido de base para concurso. Segundo os ingleses, a falta à chamada 

concursal deveu-se à inexequibilidade das condições do caderno de encargos. Ainda no 

ano de 1909, esta empresa voltaria a escrever ao município portuense alertando para a 

necessidade de revisão do sistema para que a obra pudesse ser recepcionada 

definitivamente pelo município e a empreitada paga, bem como para a urgência da 

realização dos ramais de ligação aos prédios.  

Contudo, até 1917, nada se fez, tendo a inoperância da Câmara portuense resultado de 

dois factores essenciais: o primeiro, do foro legislativo nacional, que a impedia de 

executar a obra enquanto não se mostrasse habilitada financeiramente; o segundo, de 

carácter técnico, por não confiar na firma à qual adjudicara a empreitada, por não lhe 

reconhecer méritos especiais como reconhecia aos ingleses.  

Mas não foram só estes motivos que atrasaram os trabalhos durante oito anos, nem a 

entrada em funcionamento do serviço por mais vinte.  

Os empreiteiros responsáveis pela colocação do colector geral deram a obra por 

terminada, convidando o município portuense a fazer a recepção definitiva, acto que a 

Câmara foi recusando sistematicamente. Era necessário verificar o funcionamento do 

sistema, após a recepção provisória de Dezembro de 1909.  

Todavia, não houve entendimento sobre a forma de o realizar, iniciando-se aquilo que 

começava a parecer uma discussão interminável sobre a natureza das experiências e 

sobre as regras que pautariam a sua apreciação. A questão foi-se arrastando até à 

Câmara republicana de Adriano Pimenta, a qual teve que lidar com a intervenção 

diplomática do ministro inglês em Lisboa. Em 1915, finalmente, numa das sessões do 

Senado portuense, o vereador Armando Marques Guedes apresentou um projecto de 

deliberação sobre a questão do saneamento o qual foi aceite pela CMP e pela Hughes & 

Lancaster:  
“A Câmara do Porto, reconhecendo a premente e inadiável necessidade de fazer começar 
a obra da ligação do sistema de esgotos aos prédios confinantes, resolve, nos termos das 
cláusulas 29ª e outras do seu contrato com a empresa Hughes & Lancaster, convidá-la às 
experiências para prova da estanqueidade e bom funcionamento, louvando-se, para isso, 
as duas entidades em peritos, comprometendo-se a Câmara a escolher um absolutamente 
alheio ao quadro dos seus funcionários e pedindo ao Ministério do Fomento a indicação 
de desempate.” (idem) 



 293

 

Na sessão de 14 de Outubro de 1915, a Câmara presidida por Eduardo Santos Silva, 

aprovou elogiosamente a proposta de entendimento com os ingleses (idem). Na sessão 

de 13 de Janeiro de 1916, foram apresentadas as bases definitivas do acordo entre o 

Município e a firma inglesa, ultrapassadas que foram as questões de forma e, 

sobretudo, as que se relacionavam com a imposição da presença de um membro do 

Governo no desempate da apreciação (idem). 

A Comissão nomeada para examinar o relatório sobre as contas da Câmara com a 

Hughes & Lancaster emite parecer na sessão executiva da CMP de Junho de 1916 

dizendo finalmente que “devem fechar-se as contas com a empresa para pôr termos a 

uma questão que se protela há oito anos, com grave prejuízo para a vida da cidade.” 

(idem) Na sessão daquela Comissão, de 7 de Setembro do mesmo ano, é aprovada a 

outorgação da escritura relativa à construção dos ramais de ligação do colector geral 

aos prédios confinantes (idem). 

Após 1917, deu-se início à revisão do sistema, sendo que este processo se dividiu em 

dois momentos, como se pode observar na leitura das peças desenhadas a ele 

associadas. Até 1921, num levantamento urbano de grande pormenor para a escala em 

que foi sintetizado foram marcadas todas as instalações de saneamento particular e as 

saídas das ligações previstas a partir do colector geral, situando-se no espaço, de uma 

forma muito rigorosa, recorrendo a medições trianguladas às extremas da fachada dos 

prédios16. (fig.166 a fig.174) 

As plantas correspondentes sintetizam, por zona (entre a 1 e a 16) e por conjuntos de 

arruamentos, o processo relativo a este levantamento à escala 1/250 dos prédios 

confinantes com as ruas onde havia sido instalado o colector geral, no âmbito da 

vistoria da rede geral de colectores. 

Esses documentos, que têm uma relação directa com três livros de registo geral, 

acusam também as instalações sanitárias dos prédios. 

As várias câmaras de limpeza encontram-se também devidamente marcadas e 

numeradas nessas plantas com correspondência directa em cada um dos três livros de 

registo que as referenciam, transcrevendo os dados assinalados na planta do 

arruamento e da zona onde se inserem. 

Como nota complementar relativamente à ordem das câmaras nos livros e nas plantas, 

acresce dizer que segue uma ordem geográfica, não respeitando o ordenamento dos 

trabalhos de assentamento dos colectores. 

As plantas que contêm esta informação constituem um valioso levantamento 

topográfico da cidade do início da década de 1920, pois, para além de nos mostrarem 

os prédios urbanos e os arruamentos, revelam a localização no interior do lote das 

instalações sanitárias, sendo, de certa forma, pioneiras na forma como ultrapassam o 

                                                 
16 PT/CMP/CMPEA/SMAS/Arquivo de Obra/Saneamento/Colectores/Processo de revisão do colector geral 
de saneamento/Peças desenhadas/1917/1921 
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convencional domínio de delimitação do espaço público, avançando, a propósito do 

desenho das redes, para o domínio do espaço privado. 

 

A propósito destes trabalhos, pode ler-se no Anuário da CMP (1924) o seguinte ponto 

de situação: 
“Iniciou-se em Julho a revisão definitiva das zonas 1, 7 e 8, as quais se concluíram numa 
extensão de 25 000 metros lineares que interessam 93 ruas da cidade, reparando-se da 
falta do uso os respectivos tanques e demais acessórios, e deixando-se o sistema a 
funcionar, como já funciona, para essas três zonas da parte alta. 
Procedeu-se à grande reparação da central de Sobreiras e ejector do Ouro, prosseguindo-
se na revisão metódica que permita o funcionamento geral do sistema, de que advirá a 
melhoria higiénica da cidade do Porto. 
Deve concluir-se no próximo ano essa revisão, ficando assim toda a rede de saneamento 
em poder da Câmara, e em serviço activo. 
É com pesar que temos de constatar, porém, não corresponderem os munícipes a este 
esforço da municipalidade, visto que nenhum acudiu ao apelo feito em edital de sete de 
Julho, não havendo assim até hoje, na cidade, mais de quinze ligações de prédios ao 
saneamento, quando a Câmara tem realizadas, a expensas suas e na parte que lhe 
compete, isto é, até à testa das fachadas de cada prédio, nada menos de 6:815. 
Infelizmente, parece que terá a Câmara de enveredar pelo caminho, que pretendia evitar, 
da obrigatoriedade dessas ligações.” 
 

O segundo momento decorreu até 24 de Junho de 1926, ano em que se concluiu a 

revisão, ficando todo o sistema entregue à exploração no dia 29 de Junho de 1927, trinta 

anos após o concurso para o saneamento da cidade [precisamente trinta anos, se 

atentarmos na data do “Plano Geral do Saneamento da Cidade do Porto segundo o 

Systema separado da Gravitação empregando os expulsores de Shöne – para a baixa da 

cidade”, assinado pelos engenheiros Shöne & Ault, datado de 30 de Junho de 1897]17. E 

isto com apenas um terço da área urbana servida pelo colector geral e muito poucos 

prédios [15] ligados ao sistema. 

 

No Ofício de Maio de 1909 o Ministério do Reino impõe que a adjudicação definitiva só 

seja feita quando a câmara estiver financeiramente em condições disso. 

Esta situação estendeu-se durante largo tempo, e assim continuam os males apontados 

pelo vereador Sr. Dr. Marques Guedes no seu relatório intitulado «O Porto – Cidade 

cemiterial». 

Transcrevendo: 
“A má orientação que presidiu ao 1º concurso das obras de saneamento produziu, pelo 
menos, estes dois erros – exclui as ligações da canalização construídas aos prédios e não 
compreendem na área a sanear freguesias inteiras. 
Houve, talvez, o intuito de sanear apenas a parte central da cidade, ou o receio de 
avolumar o preço do empreendimento.” (Guedes, 1917) 

                                                 
17 PT/CMP/CMPEA/SMAS/Arquivo de Obra/Saneamento/Colectores/Sistema de saneamento da cidade do 
Porto/Concurso internacional/Hughes & Lancaster/proposta a concurso/peças escritas e desenhadas/carta 
da rede geral 
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E vai mais longe: 
“Sem modificação do actual regime de abastecimento de águas, não pode ter a cidade 
água bastante para o funcionamento normal do seu esgoto.” (idem) 

 

Os anos correm sem que chegue a ser dada ao adjudicatário de 1909 a empreitada 

definitiva. Entretanto é de novo aberto concurso em 1916 e em sessão de 15 de Janeiro 

de 1917, a Câmara do Porto adjudica à antiga Empresa de Saneamento Hughes & 

Lancaster a empreitada das ligações da rede tubular dos esgotos aos prédios 

confinantes pelo preço de 896.000$00 «à forfait» absoluto. 

Esta empreitada de ramais, devido ao aumento de materiais não chegou ao fim, 

aceitando a Câmara, a desistência do empreiteiro, que só chegou a realizar 6.815 

ligações. 

Através da proposta de 28 de Novembro de 1923, a CMP pede a última revisão para a 

recepção definitiva à Empresa Hughes & Lancaster, da rede global de colectores e 

ramais, a que se referem respectivamente os contratos de 20 de Novembro de 1903 e de 

15 de Janeiro de 1917. 

A revisão é começada em 1 de Junho de 1924 sob a orientação do Engenheiro-chefe da 

2ª secção da 3ª Repartição, Sr. Amadeu P. Rodrigues, estendendo-se até 24 de Julho de 

1926, nos trabalhos de revisão foram dispendidos 272.566$26. 

O Edital de 29 de Junho de 1927 dá como em funcionamento toda a rede tubular de 

esgotos. 

O Decreto-Lei de 19 de Maio de 1934, publicado pelo Ministério das Obras Públicas e 

Comunicações com o n.º 23:875, autoriza a Câmara do Porto a abrir concurso público 

para a adjudicação das obras sanitárias interiores e sua ligação à rede de saneamento. 

O Decreto de 9 de Janeiro de 1935, publicado pelo Ministério das Obras Públicas e 

Comunicações, com o n.º 24.887 regulamenta a execução das obras autorizadas pelo 

decreto n.º 23.875 de 19 de Maio de 1934. 

O Anúncio de 15 de Janeiro de 1935, publicado pela Câmara Municipal do Porto, por 

intermédio dos seus Serviços Municipalizados de Água e Saneamento, delibera abrir 

concurso para a adjudicação das obras sanitárias interiores e sua ligação à rede de 

saneamento de todos e de cada um dos prédios sitos na área da cidade do Porto. O 

prazo deste concurso termina em 15 de Abril de 1935. 

A escritura sobre o contrato de empreitada para execução de obras de saneamento que 

a Câmara Municipal do Porto faz à empresa de Melhoramentos Citadinos do Norte e a 

que se refere o anúncio de 15 de Janeiro de 1935 é assinada a 18 de Maio de 1935. 
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Fig.166 – Ligações aos prédios, 1921, planta, escala 1.250 

 
Fig.167 – Ligações aos prédios, 1921, planta, escala 1.250 

 
Fig.168 – Ligações aos prédios, 1921, planta, escala 1.250 
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arruamentos/Levantamento e Projecto 
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Fig.169 – Ligações aos prédios, 1921, planta, escala 1.250 

 
Fig.170 – Ligações aos prédios, 1921, planta, escala 1.250 

 
Fig.171 – Ligações aos prédios, 1921, planta, escala 1.250 

 
Fig.172 – Ligações aos prédios, 1921, planta, escala 1.250 

 
PT/CMP/CMPEA/SMAS/Arquivo de Obra/Saneamento/Sistema de saneamento da cidade/Hughes & 

Lancaster/Ligações aos prédios/trabalhos de verificação/1917-1927/várias zonas/vários 
arruamentos/Levantamento e Projecto 



 298

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig.173 – Aquedutos para a Avenida dos Aliados, 1920, Planta geral, escala 1.500 

 
Fig.174 – Aquedutos para a Avenida dos Aliados, 1920, Perfis transversais sob os passeios, escala 1.20 
 
PT/CMP/CMPEA/SMAS/Arquivo de Obra/Saneamento/Sistema de saneamento da cidade/Hughes & 
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 299

2.5.2.Dos diferendos com a concessionária do abastecimento de água (CGEAUX) 

Voltando atrás, de acordo com esse relatório do vereador Marques Guedes sobre o 

abastecimento de águas – O Porto – Cidade cemiterial, 
“Diz a cláusula 3ª do Contrato entre a Companhia e a Câmara Municipal do Porto em 
1882 (22 de Março): «A Companhia obriga-se a fazer as obras necessárias para abastecer 
desde já a cidade com 10.000 metros cúbicos de água por dia (…) e à medida que a 
população for crescendo, a aumentar o abastecimento proporcionalmente de forma que 
ele corresponda sempre a 100 litros por dia e por habitante. A companhia poderá dispor, 
como entender, da água que não for empregada no consumo da cidade» (…) Os quatro 
reservatórios devem conter 24.000 m3 de água; e os três reservatórios da cidade 17.600 
(…) Nos reservatórios da cidade faltam em média, 2.600 metros cúbicos (…) «Ao quarto 
dia de cheia, os reservatórios estão quase esgotados depois de se tomarem todas as 
precauções. Era necessário que a Companhia ampliasse o reservatório dos Congregados 
de 3.900 m3 para 12.000 m3 (informação do Sr. Engenheiro fiscal da Câmara, junto da 
Companhia, em 5 de Outubro de 1915)». 
Mas não possuindo reservatórios para o abastecimento da água na cidade (…) possui ao 
menos, a Companhia instalação que lhe permita a elevação dos volumes de água 
indicados? 
«Essa instalação (disse o Engenheiro João Von Hafe, no seu laudo de perito, na acção 
arbitral requerida pela Companhia em 1909) é essencialmente hidráulica». 
«Na prática reconheceu-se, porém, que a instalação deixava a desejar quando as cheias do 
Douro subiam a ponto de tornar insuficiente a queda de água destinada às turbinas, que 
nesse caso, não podiam ser auxiliadas pelos motores a vapor por estarem as referidas 
caldeiras debaixo de água» (…) 
Foi, como veremos o que sucedeu em 1909. A cheia do Douro e do Sousa, começando por 
cobrir as turbinas, submergiu sucessivamente os motores térmicos e o próprio motor a 
gás pobre. (…) 
Mas há mais. A instalação de socorro, em caso de cheia está dependente das turbinas que 
tem de socorrer. (…) 
Foi em vão que a Câmara pretendeu convencer a Companhia de que ela não tinha os 
aparelhos elevatórios nem os reservatórios necessários para remediar os inconvenientes 
como o sentido naquela cheia. 
A Companhia limitou-se a explicar que tinha os aparelhos e reservatórios estabelecidos 
no contrato e não era obrigada a mais. 
Há a concluir: sem modificação do actual regime, não pode ter a cidade água bastante. 
O problema, no Porto, recebeu a solução numa cláusula lacónica e duma ingenuidade 
comovedora: «A Companhia empregará os meios convenientes e indispensáveis para que 
as águas, que circulam nos canos de distribuição, nunca sejam insalubres» §2º da Cláusula 
do Contrato de 1882). 
E é tudo. 
Das análises (…) verifica-se que a água analisada não satisfaz a bacteriologistas benévolos 
e condescendentes.” (idem) 
 

São múltiplos os exemplos apresentados para argumentar a necessidade de 

municipalizar o serviço. A deficiente cobertura da rede aos Bairros da cidade condena 

a concessão à sua resolução obrigatória. 
«Há anos que os consumidores de água da Companhia do bairro do Marechal Saldanha, 
Monte do Crasto e Monte da Luz, se vêm queixando de falta de água a certas horas do 
dia. 
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Esta falta de água é originada pela abertura das bocas de rega, desde a Rua da Sr.ª da Luz 
até ao Castelo do Queijo, e pela abertura de torneiras que fornecem a água a Matosinhos e 
Leixões. 
Como é sabido, há um cano que conduz a água da Fonte Monumental para o reservatório 
que está colocado no Monte de Sobreiras, saindo daí outro cano que conduz a água para a 
Estrada Marginal, onde se ramifica para a Zona inferior da cidade e Passeio Alegre, 
Avenida Brasil e Castelo do Queijo e Matosinhos. 
Do cano que corre ao longo do Passeio Alegre, Avenida Brasil e Castelo do Queijo é que 
partem os encanamentos transversais que fornecem a água das diferentes ruas da Foz do 
Douro. 
Tem-se oficiado por várias vezes à Companhia das Águas, ponderando-se os 
inconvenientes e prejuízos que estas repetidas falhas de água causam aos consumidores 
das referidas ruas, mas eles respondem que os consumidores têm 24 horas para se 
abastecerem. 
Na Rua das Antas e Hospital do Bonfim, aconteceu o mesmo que na Foz. 
Na Rua de Costa Cabral, é obrigada (a Companhia) a levar a água até ao primeiro andar 
de cada casa, mas também tem faltado por várias vezes, devido á irrigação da rua, à 
estrutura e ferrugem do encanamento e à cota do reservatório dos Congregados. 
Como estes, outros exemplos podiam apresentar-se. 
Destes se vê que é indispensável modificar as instalações de modo a obter um 
abastecimento por igual de todas as zonas habitadas da cidade.” (idem) 
 

Como enunciado neste relatório, as infra-estruturas instaladas pela Companhia 

francesa concessionária da exploração do serviço são insuficientes para atender às 

necessidades da cidade, como são exemplo alguns casos denunciados por Marques 

Guedes. 
“As instalações da Companhia são, como fora demonstrado insuficientíssimas, e de cada 
vez hão-de tornar-se mais imperfeitas e prejudiciais numa cidade em progressivo 
crescimento (…) o material está velho e inutilizado por um uso de longos anos sem 
renovação. 
O encanamento da Rua de Costa Cabral (…) que é de 0,06m e está cheio de tubérculos 
ferruginosos, é insuficiente para abastecer esta rua que tem uma extensão superior a 2 
quilómetros. 
A pressão da água nesta rua é pequena, o que prejudica consideravelmente os assinantes, 
irrigação e muito principalmente os incêndios. 
O mesmo acontece na Rua de Pinto Bessa, José falcão e em todas as ruas onde o 
encanamento é de 0,06m. A experiência tem mostrado que o encanamento de 0,06m deve 
ser limpo ou substituído por outro de 0,08m. 
Infelizmente não existe nenhuma condição no contrato que obrigue a Companhia a 
limpar ou a substituir os encanamentos quando eles não fornecem água suficiente para os 
incêndios e regas. (…) O Sr. Engenheiro Inspector do Serviço de Incêndios organizou a 
carta das canalizações de água na cidade com as bocas-de-incêndio e as pressões nas 
diversas zonas. Essa carta diz, tragicamente, que em algumas zonas da cidade não há 
segurança bastante contra os incêndios. 
Em conclusão: Os encanamentos têm de ser substituídos por outros de diâmetro, pelo 
menos igual a 0,08m que não tenham ainda a sua secção diminuída por tubérculos 
ferruginosos.” (idem) 
 

A contundência do seu texto não deixa dúvidas e é absolutamente inequívoco no seu 

objectivo. 
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“A solução – Municipalização das águas. 
Não há solução dentro do contrato, porque é o próprio contrato que se torna necessário 
atacar. 
Revendo-o? 
Pode obter-se tal revisão, que representava afinal um contrato inteiramente novo? 
A Única solução, e a radical solução que a situação reclama é a expropriação do exclusivo 
fornecimento de águas e a sua subsequente municipalização. (…) 
A aplicação da Lei Geral de 26 de Julho de 1912, chamada de expropriações por utilidade 
pública (…) clara no Art.º 3º: 
«É reservada àss entidades adjudicantes a faculdade de resgatarem as concessões e 
privilégios por elas outorgados para a exploração de serviços de utilidade pública, uma 
vez que o resgate seja de utilidade pública.» 
Diz o Art.º 12º da mesma Lei: 
«O resgate, a que se refere o Art.º 3º poderá ter lugar decorrido que seja um terço do 
tempo máximo da concessão.» 
Não hesito, porém em afirmar que tal resgate não é apenas um remédio indispensável ao 
Saneamento do Porto; é uma operação que não trará encargos financeiros que o 
Município não possa suportar, devendo mesmo, no futuro, trazer-lhe grandes vantagens 
e lucros. 
De resto a Municipalização das águas é o único processo a adoptar para conseguir mais 
abundante abastecimento de água; água mais depurada; água mais barata.  
(…) O funcionamento da rede de esgotos (…) exige não só uma grande quantidade de 
água, como uma despesa de exploração não inferior a 16 contos anuais. 
A mais prática maneira de a custear sem sobrecarregar as receitas ordinárias da Câmara, 
como despesa improdutiva, é ir buscar a receita suficiente à exploração do serviço de 
águas.” (idem) 

 

* 

Após alguns anos de impasse, o município portuense entregaria, nos anos de 1882, a 

empreitada de infra-estruturação da rede de abastecimento de água à cidade à 

Compagnie Générale des Eaux, com sede em Paris, através de um contrato público.  

Este sistema constituiu a base da rede moderna, tendo os trabalhos subsequentes ao 

resgate do serviço e exploração pela CMP continuado a obra dos franceses. 

A base contratual definia que a Companhia custearia todos os trabalhos, sendo-lhe 

concedida, durante 99 anos, o exclusivo da exploração. 

A aplicação da tecnologia e do capital francês foi decisiva para a implementação do 

serviço. Contudo, a conjuntura internacional (como se viria a demonstrar, 

principalmente nos anos entre 1914/1918), reduziria substancialmente os seus meios de 

acção e a eficácia da resposta ao contrato. O serviço da Companhia, exaurida pela 

diminuição do seu poder financeiro e limitada na acção pela falta de interesse do 

município na continuidade do contrato (a CMP impediria, entre 1918 e 1927 o aumento 

das taxas e desenvolveria, na acção dos seus vereadores, uma campanha agressiva com 

vista à desvinculação da base contratual que obrigava à concessão), acabaria por ser 

resgatado pela quantia de 3.500.000$00 entregando, para além do serviço e exploração, 

igualmente a rede e os equipamentos construídos, enfim todo o sistema que edificara 

entre 1882 e 1927. 
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A Câmara comprou um negócio falido para cuja falência, de acordo com as actas das 

sessões, fortemente contribuiu. 

 

A situação de indefinição vivida nesses trezes anos entre 1914 e 1927, quase que 

aniquilou as mais-valias do sistema implementado na década de 1880 e expandido na 

década posterior. 

Este quadro de inoperância teria fortes reflexos na questão dos esgotos urbanos. A 

carestia da água produzida funcionou, durante cerca de vinte anos como óbice à 

entrada em funcionamento do sistema de saneamento portuense (a rede principal 

encontrava-se como afirmado neste texto, pronta desde 1909), aumentando as más 

condições de higiene urbana que a cidade havia tentado responder na década de 1900. 

O quadro de abandono é-nos descrito no ano de 1951, numa conferência do engenheiro 

Albano Sarmento (director-delegado dos SMAS), na sociedade “Os amigos do Porto”: 
“Ao tomar conta da exploração em 1927, a Câmara encontrou-se com um sistema cansado 
e insuficiente. A única conduta, incrustada e dispondo apenas de uma diferença de nível 
de 15 metros entre o túnel de Jovim e o reservatório de Santo Isidro, separados por uma 
distância de 11 quilómetros, apenas podia trazer ao Porto cerca de 8.000 m3 em 24 horas, 
o que era pouquíssimo para uma cidade de mais de 200.000 habitantes, menos 40 litros 
por habitante por dia. As máquinas elevatórias a vapor da estação do Sousa estavam 
sujeitas a inundação pela mais pequena cheia do rio ou do Douro; a rede de distribuição 
não atingia grande parte da cidade e em muitos pontos de calibre insuficiente. As partes 
altas, que se estavam a povoar rapidamente, não podiam ser abastecidas pela água saída 
do reservatório do Monte dos Congregados; o equipamento de contadores era antiquado 
e insuficiente. A própria captação do Sousa, em certas estiagens excepcionais, já não 
fornecia a água necessária.”18  

 

Os investimentos realizados num quarto de século (1927/1951) revelam uma realidade 

incompleta, muito trabalho por fazer e uma incapacidade por parte dos franceses de 

reagir às condicionantes do estado de guerra vivido na década anterior: 
“O Activo da Companhia, centrais, reservatórios, canalizações, etc, foi adquirido em 1927 
por 3.500.000$00; mas desde então a 31 de Dezembro de 1950 despendeu-se em novos 
investimentos no sistema de abastecimento de água do Porto a quantia de cerca de 80.000 
contos, aos quais temos a juntar os 3.500 contos da aquisição, perfazendo assim 83.500 
contos dos quais os Serviços devem ainda à Caixa Geral dos Depósitos a quantia de 
59.700 contos. 
Donde saiu esse dinheiro? Saiu exclusivamente dos consumidores. O munícipe, 
considerado como contribuinte, nenhuma parte tem na formação desse capital, pois 
nunca lhe foi pedido nada. Por esse motivo sempre defendemos a opinião de que os 
verdadeiros proprietários do sistema são os consumidores, visto que foram eles que o 
pagaram. Não foram eles que o fizeram e sim a administração municipal, mas foi o 
consumidor como tal, e não como contribuinte, que o pagou. 
Se o serviço estivesse concedido a uma empresa privada, seriam os seus accionistas a 
entrar e com o dinheiro necessário para o montar e os consumidores pagariam pela água 
um preço do qual teria de sair, depois de pagas as despesas de exploração, o lucro desse 

                                                 
18 PT/CMP/CMPEA/SMAS/Arquivo de Obra/Vária/Albano Sarmento/Escritos1947-1959/1953/Conferência 
na Sociedade “Os Amigos do Porto” em Março de 1953. 



 303

dinheiro e mais alguma coisa. Poderia isso ser mais ou menos que o que paga no nosso 
sistema, provavelmente era mais; mas o que não resta dúvida é que uma Companhia 
explorará em primeiro lugar no seu próprio interesse, sendo geralmente necessária toda a 
atenção da entidade concedente para que o interesse público não seja esquecido, ao passo 
que, no sistema do Porto, o interesse público é o primeiro fim a ter em vista. 
E a experiência tem mostrado que, mesmo com o pesado encargo da constituição do 
capital, o preço obtido não é superior ao que vigora nos serviços concedidos. Isto na 
hipótese, é claro, como tem sucedido no Porto, de a Câmara não pretender tirar da 
exploração dos Serviços o dividendo de um capital que, de facto, lá não tem. 
Em todo o caso é necessário não se deixar levar pela ilusão de que estes Serviços podem 
ser quase gratuitos.” 19 
 

Os Serviços Municipalizados de Águas e Saneamento tomaram o sistema de 

abastecimento de água da Cidade do Porto da Antiga Companhia concessionária 

(Compagnie Générale des Eaux pour l’Étranger – Paris), mediante resgate da 

respectiva concessão, a partir de 1 de Abril de 1927, pela quantia global de Esc. 

3.500.000$00, cuja assinatura ocorreria a 9 de Maio do mesmo ano (Fig.174A). Nessa altura, 

o sistema do abastecimento estava já longe de satisfazer as necessidades da cidade e 

todas as instalações, como consequência da guerra de 1914 a 1918, se achavam em mau 

estado por falta das indispensáveis obras e trabalhos de conservação e reparação. 

 

As relações entre a Câmara Municipal e a Companhia francesa, nos anos que medeiam 

entre o final da 1ª Guerra Mundial e o resgate e consequente municipalização do 

serviço de abastecimento de água à cidade do Porto acentuaram ainda mais a sua 

degradação, com efeitos perversos, não só na componente estritamente institucional, 

mas também na própria imagem da Companhia (e também da edilidade portuense) 

perante os munícipes. 

 

Os documentos que permitem a compreensão deste processo (correspondência 

trocada, actas da CMP, mas também notícias dos periódicos portuenses) relatam uma 

dessintonia entre as intenções de infraestruturar (assumidas pela Companhia nas suas 

múltiplas missivas ao município) e a realidade efectiva (ausência de meios financeiros 

próprios e adversidade política deliberadamente assumida pela vereação e contestação 

popular, tanto dos moradores das zonas mais pobres da cidade, como dos responsáveis 

pelos equipamentos públicos, quer por inúmeros particulares detentores de casas 

comerciais, indústrias e oficinas). 

Na correspondência trocada entre a Companhia francesa e a Câmara Municipal do 

Porto, pode ler-se, pelo menos a partir de 1909, a incapacidade de dar resposta às 

questões urbanas latentes (sobrepopulação e degradação das condições de higiene 

pública). 

                                                 
19 PT/CMP/CMPEA/SMAS/Arquivo de Obra/Vária/Albano Sarmento/Escritos1947-1959/1953/Conferência 
na Sociedade “Os Amigos do Porto” em Março de 1953. 
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O contrato de exploração e infra-estruturação da cidade pressupunha a tomada de 

posse de certas zonas da cidade por parte da Companhia à medida que a sua 

densidade populacional o obrigava. Contudo, esse texto não contemplava (pela sua 

falta de flexibilidade jurídica) as expectativas do próprio município relativamente à 

densificação prevista de certas zonas da cidade, mesmo daquelas que se encontravam 

no perímetro central, quanto mais as sucessivas novas divisões das áreas de serviço 

que foram tendo lugar. Esta situação originou, mesmo antes do processo de 

enfraquecimento financeiro da Companhia, um fortíssimo gorar de expectativas 

levando a CMP a equacionar a denúncia do contrato por incumprimento. A questão, 

claramente do foro jurídico, transformava-se numa questão urbana que punha em 

causa várias realizações previstas para a urbanização (as também edificação do 

espaço), das quais, a mais grave era a questão do saneamento da cidade para o qual se 

tornava necessário um bom caudal e a profusão da circulação de água. No caso, como a 

CMP não era detentora do serviço, teria que o pagar ao concessionário, do seu custo 

fazendo depender a operacionalidade e o acesso ao sistema por parte dos munícipes. 

 

A extensão da rede para as zonas mais altas da cidade, tal como no resto da área 

abrangida pelos trabalhos e exploração da Companhia, não se cingia à canalização para 

os prédios, nela se incluindo o abastecimento do sistema de marcos fontanários e, 

posteriormente, de lavadouros públicos. 

O abastecimento de água potável aos equipamentos de abastecimento colectivo 

situados no espaço público, principalmente no caso dos marcos fontanários (uma vez 

que, no caso dos lavadouros – e até dos poucos balneários existentes nas décadas de 

1900 e 1910 – a água continuava a ser proveniente de minas e mananciais existentes na 

área da sua implantação), constituiria um problema de dimensão importante na 

equação da saúde pública urbana. As desculpas avançadas pela Companhia para a não 

execução dessas ligações inviabilizariam durante cerca de duas décadas a alternativa à 

carestia que ainda significava para a economia dos munícipes ter água no seu 

domicílio. 

 

Uma destas questões levantadas a propósito da cobertura da zona alta da cidade, mais 

concretamente do Monte das Antas, originou a seguinte troca de correspondência entre 

o município e a Companhia, em Junho de 1911. 

À carta da Câmara, assinada pelo Engenheiro Chefe da 3ª Repartição, de 7 de Junho, 

que se passa a citar, 
“Ao Snr. Director da «Compagnie des Eaux pour l’Étranger» no Porto 
Havendo os moradores do largo das Antas e circunvizinhanças reclamado pelo facto de a 
água faltar com frequência e quase por completo, no marco fontenário recentemente 
estabelecido no referido largo, e averiguando-se que isso sucede não só nas horas em que 
se procede à irrigação do pavimento da rua de S. Roque, mas também fora d’essas horas 
pelo facto de serem demasiado avultados em relação ao diâmetro das condutas os 
abastecimentos de água que a Companhia vem fazendo alli para usos industriais, 
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encarrega-me S. Ex.ª o Snr. Presidente de chamar attenção de V. Exª para este facto que 
muito urge remedeiar.” 20  

responde a Companhia: 
“Ill.mo Ex.mo Snr. 
Tenho a honra de accusar recepção do officio nº 167 de V. Ex.ª informando-me da falta 
d’água que se manifesta no marco fontenário do Largo das Antas. Considerando a posição 
d’este marco fontenário relativamente à rede da canalização geral e sua altitude esta falta 
de água não deve surprehender, e d’antemão estava prevista. Este marco collocado na 
extremidade d’uma conducta de declive rápido (27 metros de differença de nível entre as 
duas extremidades para um comprimento de 20 metros) é alimentado pela extremidade 
mais baixa. N’estas condições a menor tiragem d’água na parte baixa da dita conducta ou na 
que alimenta esta, dá logar a uma depressão sensível que se manifesta logo por uma falta 
d’água mais ou menos completa no dito marco.” 21  

 

As questões, embora devidamente argumentadas no plano técnico, não contribuíam 

para a resolução dos problemas. A componente política de gestão municipal não se 

encontrava de forma alguma salvaguardada e, não havendo capacidade de resposta do 

município, as situações de ruptura do sistema continuariam a verificar-se, por um lado 

por falta de alternativa por via do monopólio da concessão, por outro lado, pelo facto 

de à própria Companhia lhe parecer ser mais rentável este tipo de gestão dos conflitos 

a curto prazo – visto que, a médio prazo, demonstraria ser absolutamente desastrosa 

na manutenção da concessão. 

Outro exemplo tem lugar no ano de 1913, mais concretamente a propósito da conduta 

da Avenida da Boavista e do seu desvio relacionado com o projecto de construção do 

monumento aos heróis da Guerra Peninsular. 
“Ex.mo Sr. Isidoro António Ferreira 
Dig.mo fiscal técnico das Águas 
Em resposta ao seu ofício do 4 do corrente tenho a honra d’apresentar a V. Ex.ª o 
orçamento, modificado, do desvio do encanamento geral da Companhia das Águas que 
passa sob o monumento projectado da «Guerra Peninsular» para a rua que cerca o renque 
onde está situado o dito monumento. 
Contudo não posso conformar-me em tudo com o desideratum do seu officio; segundo o 
art.º 24 do nosso regulamento e contrato, regulando as mudanças d’encanamentos da 
Companhia por ordem da Municipalidade, as despezas são por conta d’esta última; o que 
quer dizer pois que d’estes trabalhos não deve resultar nenhum encargo para a 
Companhia. 
Ora, se n’um futuro mais ou menos remoto, a Companhia tiver que substituir a 
canalização da Avenida da Boavista por outra de maior diâmetro, não deve pelo facto do 
trabalho exigido pela colocação do monumento, ter que gastar mais do que teria se essa 
obra não se realizasse.” 22  

                                                 
20 (PT/CMP/CMPEA/SMAS/Arquivo de Obra/Abastecimento de Água/CGEaux/Correspondência/ 
1911/carta de 7 de Junho de 1907) 
21 PT/CMP/CMPEA/SMAS/Arquivo de Obra/Abastecimento de Água/CGEaux/Correspondência/ 
1911/carta de [Junho] de 1907 
22 PT/CMP/CMPEA/SMAS/Arquivo de Obra/Abastecimento de Água/CGEaux/Correspondência/ 1913/ 
carta de 8 de Março de 1913 
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Neste caso específico, a julgar pela correspondência datada de 3 e 8 de Março, o 

contacto verbal com o responsável pela companhia difere, em factores de concordância, 

com o documento enviado, tendo a Companhia manifestado compreensão pela 

situação que, passados dois dias não manifestaria no orçamento apresentado, o qual 

não respeitava as condicionantes do pedido inclusivamente as medições representadas 

em planta própria com a inscrição na base do monumento do desenho requerido para 

as condutas. Mais uma vez, a falta de flexibilidade relativamente às condicionantes pós 

contrato assinado inviabilizaria a execução da obra. 

 

Já no ano de 1916, com as condicionantes da economia de Guerra vivida em França, 

mas também em Portugal, verificava-se uma escassez de material disponível para a 

execução da obra de assentamento de condutas no que respeita às novas extensões 

projectadas e solicitadas pelo município portuense.  
“Cidadão 
Cumpre-me participar-vos a recepção do vosso officio nº 50 pedindo a collocação d’uma 
tomada de 40 mm para alimentar uma bôca d’incendio na Rua de Sá da Bandeira 
(prolongamento). 
A Companhia já não possue torneiras de 40 mm e não há nenhuma na praça do Porto, e 
faltam-lhe as matérias-primas necessárias para as fabricar. 
A Companhia não poderá executar esta tomada a não ser que a Ex.ma Câmara Municipal 
forneça a torneira do mesmo modo que fornece o tubo de chumbo, há na Companhia a 
abraçadeira necessária para este trabalho. 
No caso em que este fornecimento não seja possível, é melhor esperar que se possa 
restabelecer o fornecimento das matérias-primas, o que se pudera conseguir depois.” 23  

 

No ano de 1917, o engenheiro-chefe da exploração Mr. Labi escreve uma carta com 

conteúdos (ou pelo menos a versão dos factos relatada pela Companhia) bastante 

esclarecedores do processo vivido desde 1910. 

Para além das questões relacionadas com as consequências do esforço de guerra 

internacional, nela se faz uma retrospectiva do que significaram cerca de sete anos de 

condições meteorológicas adversas, com cheias da bacia do Douro e inundações 

constantes, mas também de um manifesto desprezo do município relativamente às 

condições do serviço e aos sucessivos obstáculos colocados ao apoio à melhoria do seu 

desempenho.  

Uma das principais adversidades que o sistema atravessava durante a década de 1910 

era a de uma progressiva desadequação da sua potência relativamente às necessidades 

e solicitações de serviço. A aquisição de um novo grupo de bombas para os motores 

das centrais elevatórias teria contribuído bastante para a afinação da qualidade do 

abastecimento, principalmente em épocas de condições atmosféricas anormais. Este 

processo de aquisição, solicitada a autorização municipal ainda no início de 1914, viria 

                                                 
23 PT/CMP/CMPEA/SMAS/Arquivo de Obra/Abastecimento de Água/CGEaux/  Correspondência/1916 
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a ser protelado pela Câmara por via de pedidos de esclarecimento técnico que a 

companhia não podia, contratualmente responder. Este desencontro de posturas, 

mediante o início da guerra, viria a revelar-se desastroso para as pretensões da 

Companhia, mas também, por inerência para a eficácia do serviço de abastecimento de 

água. 

 

A situação de asfixia institucional protagonizada pelas sucessivas vereações 

relativamente a uma entidade privada com a qual desejavam poder extinguir a 

obrigatoriedade da concessão teria o seu ponto alto na reunião de Câmara datada de 

Maio de 1922 na qual são impostas condições draconianas aos empresários franceses. 

Como contexto a esta reunião, para além de todos os factos anteriores, atente-se numa 

carta enviada a 10 de Dezembro pela Companhia tendo como destinatário o Município. 
“Em harmonia com a cláusula sexta do convénio celebrado entre esta Companhia e a 
Ex.ma Câmara da Digna presidência de V. Exª temos a honra de junto remeter o mapa 
demonstrativo da sobretaxa durante os 3 trimestres decorridos até 30 de Setembro 
último.” 
(…) “Ao enviarmos a V. Ex.ª tal mapa e as suas conclusões temos em vista não só 
cumprirmos o dever estatuído, como solicitar a continuação da referida sobretaxa, pois 
que as condições de vida que motivaram a deliberação da Ex.ma Câmara subsistem e 
ainda mais agravadas que então, isto quanto ao pessoal. 
Quanto à situação da Companhia não pode ela ser mais embaraçosa, pois que, em virtude 
da crescente carestia de todos os materiais necessários para a sua manutenção, vai em 
caminho de fechar o corrente ano com um importante deficit que urge remediar.”24  

 

A Companhia, neste texto, solicita à Câmara a subida da sobretaxa para poder 

continuara a executar o serviço e para, como se pode ler, 
(…) “ 1) Para melhoria da situação do pessoal que novamente reclama 18 contos ou 20% 
sobre os actuais vencimentos; 2) para aquisição de 100 contadores para atender a instantes 
pedidos de água, 20 contos; 3) para equilíbrio da receita com a despesa, 140 contos.”25  

 

Em 1922, a Companhia pede uma cópia autenticada da acta da reunião de Câmara 

realizada em 12 de Maio, no sentido de perceber qual era o panorama e as perspectivas 

para o seu serviço, uma vez que nela tinham sido discutidas as bases para um novo 

convénio. A inquietação inscrita nesta reunião específica justifica-se pela leitura dos 

pontos que aqui se citam: 
“No prazo de um ano estabelecer o quarto grupo elevatório”; (…) “No prazo de um ano e 
meio estabelecer um quinto grupo elevatório no Rio Sousa”; (…) “ No prazo de dois anos 
estabelecer um sexto grupo elevatório no Rio Douro” (…)“Terceiro – Aumentar a rede de 
distribuição a toda a área do Concelho do Porto e do de Matosinhos, quando da 
incorporação deste. A Companhia ampliará a rede de distribuição anualmente em 
quinhentos metros, sem garantia especial, e além destes quinhentos metros é obrigada a 
canalizar a água em qualquer extensão que lhe seja reclamada” (…) “Quinto – A água terá 

                                                 
24 PT/CMP/CMPEA/SMAS/Arquivo de Obra/Abastecimento de Água/CGEaux/ Correspondência/1922/ 
carta de 10 de Dezembro de 1922 
25 PT/CMP/CMPEA/SMAS/Arquivo de Obra/Abastecimento de Água/CGEaux/ Correspondência/1922 
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nas canalizações a pressão indispensável para atingir os últimos andares dos prédios e 
dar a vazão máxima de dez litros por minuto numa torneira de polegada.”26  

 

Nesta acta reproduzem-se as vozes dos que acham que a Companhia já não serve à 

cidade e que, continuando-se a cumprir o contrato de concessão, deverão ser tomadas 

medidas e impostas condições que permitam ao Município ter mais direitos sobre o 

serviço, a sua qualidade e o seu preço. 

O princípio da caducidade do contrato é sublinhado no texto final, criando-se espaço 

legal para o combate no sentido do resgate definitivo da concessão, dando-se voto à 

comissão para negociar o convénio definitivo. 

 

As queixas dos munícipes continuam a ser remetidas para a Câmara Municipal, 

remetendo esta a responsabilidade da resposta à Companhia, que, por via das suas 

condições económico-financeiras já pouco mais pode fazer do que ir arrastando a 

concessão até ao limite das possibilidades que ainda lhe são garantidas pelo contrato 

inicial, uma vez que a renegociação do mesmo, o novo convénio, tarda em ficar 

definido. A resolução do problema de abastecimento de água à cidade é encarada pela 

edilidade portuense como necessária e vital, inclusivamente para a sua própria 

sobrevivência como órgão de poder local. A insuficiência de 10000 m3 de água que 

entra, por cada período de 24 horas, todos os dias na cidade, no ano de 1926, é motivo 

para várias contestações populares, nas áreas mais pobres da cidade ou, 

inclusivamente nas suas zonas comerciais e industriais, como no caso de um ofício 

remetido pela Parceria das Padarias, em Agosto desse ano, ao Engenheiro-Chefe da 2ª 

Secção da 3ª repartição da CMP. 

 

O argumento de cativação de uma reserva de água suficiente para dar resposta a 

situações de horas de maior consumo do dia ou de incêndio nocturno, faz com que 

parte substancial desses 10000 m3 seja armazenada nas instalações de Santo Isidro e 

nos Congregados. À reclamação dos padeiros do Porto, a Câmara responde com a 

sugestão de serem eles próprios a armazenar parte da água durante o dia para lhes 

permitir o trabalho nocturno sem perturbações. 

A própria Câmara, em meados de 1926, já respondia às queixas de uma forma 

completamente desestruturada, sem preocupações de correcção da situação pois não 

dispunha de meios ou vontade para o fazer. 

A situação atingira definitivamente o limite e impunha-se o resgate do serviço. Este 

viria a acontecer, com a nova Câmara militar, oito meses depois, a 1 de Abril, aprovado 

em sessão da CMP de 28 de Março, após decreto governamental datado também de 

Março de 1927 sobre as municipalizações dos serviços públicos. (Dec. 13:350, 1927) 

 

                                                 
26 PT/CMP/CMPEA/SMAS/Arquivo de Obra/Abastecimento de Água/CGEaux/ 
Correspondência/1922/carta de 12 de Maio de 1922 
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Fig.174A– Assinatura do resgate do serviço de abastecimento de água à CGEaux, 1927 

 
 
 
 
 

 
PT/CMP/CMPEA/SMAS/Arquivo de Obra/Abastecimento de água/Resgate do serviço à CGEaux, 9 de 

Maio de 1927 
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2.6. Da acção da Comissão Administrativa da CMP entre 1926 e 1932 – a “Câmara 

militar da Cidade” 

 

2.6.1. Da municipalização do serviço de abastecimento de água à criação e 

regulamentação dos SMAS: a modernização das instalações, da infra-estrutura e do 

serviço. (1926-1932) 

O serviço de abastecimento de água e de saneamento da cidade do Porto foi finalmente 

municipalizado no dia 1 de Abril de 1927, cumpridos nove meses de Governo da 

Ditadura Militar instaurada em Julho de 1926, no período pós Golpe de 28 de Maio 

desse ano. 

A acção da Comissão Administrativa da Câmara militar da cidade, presidida por 

Andrade Peres (1926/1931) e por Sousa Rosa (1931/1933) aplicou, em harmonia com o 

governo da nação, as políticas relativas à municipalização dos serviços de utilidade 

pública, considerando-a, em opúsculo (1931), da ordem da “urgência colectiva”, como 

um passo para a “transformação do privado em público, do lucro em benefício”. 

O Sr. Coronel Andrade Peres, na entrevista que concedeu ao jornal “O Comércio do 

Porto”, publicada a 18 de Março de 1928, esclareceu “d’um modo absoluto” os 

trabalhos iniciados com vista à resolução do “momentoso problema das águas”.  
“A cidade do Porto teve pendente, durante muitos anos, o importante problema do 
abastecimento de águas, problema da mais transcendental importância e cuja resolução, 
infelizmente, esbarrava contra dificuldades de toda a ordem, quedando sempre 
irresolvido enquanto a população mal servida de água, na quantidade e na qualidade, 
reforçava os seus queixumes, fazendo acumular, nos escritórios da referida Companhia, 
reclamações consecutivas.” 
(…) “ Tal estado de coisas não podia manter-se (…).” 
(…) “Assim o entendeu a actual Comissão administrativa da Câmara, inscrevendo, na 
primeira página do livro onde anotou os trabalhos que há-de realizar, e como sendo a 
obra mais precisa e menos adiável – uma reforma fundamental dos serviços de 
abastecimento de água e saneamento da cidade.” 
(…) “ Ontem, às primeiras horas da manhã, fomos encontrar o snr. Coronel Raúl Peres 
[presidente] ali em cima, na Praça Carlos Alberto, embebido com os trabalhos de 
construção do monumento aos mortos da grande guerra, observando os operários, 
informando-se, dando ordens, enfim, exercendo o seu cargo de edil zeloso e dedicado.” 
(…) “E, sem mais preâmbulos, tomávamos lugar num automóvel parando, minutos após, 
em plena Quinta das Oliveiras, na Rua do Barão de Nova Sintra, entre os graciosos 
canteiros que marginam os arruamentos deste recinto aprazível, onde crescem árvores 
tuborosas e vicejam rosas multicolores e perfumadas. 
Aquela hora da manhã, um sol límpido e doirado, beijava os arvoredos dos jardins 
fazendo rebrilhar as pétalas que ainda estavam pulverizadas de ténues e cristalinas gotas 
de orvalho matutino. 
Ao fundo, esganado entre as penedias do lado de Vila Nova e os socalcos das encostas de 
cá, o rio, preguiçoso, arrasta-se para o mar.” 
(…) “ – A necessidade de obter terreno à cota de 90 e ainda de um edifício para a sede dos 
Serviços de Águas e Saneamento levou a Câmara à expropriação desta quinta onde, como 
vê, esses serviços já estão instalados, achando-se em construção o primeiro grupo, de 
quatro depósitos de 5 000 m3 cada, do grande reservatório traçado para 100 000 m3 e que, 
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segundo o prazo de adjudicação, deve estar concluído em Setembro próximo, entrando 
em serviço antes do fim o ano.” 
(…) “A Câmara entendeu que o problema da água e saneamento é de importância capital. 
Por isso pensou em resolvê-lo, fazendo o resgate amigável, com a Companhia, por 3500 
contos, quantia tão pequena que só a construção do túnel de Jovim, hoje, custaria tanto 
como isso.” (“Uma obra que se impunha”, 1928) 

 

Questionado pelo jornalista sobre que medidas adoptou para garantir o abastecimento 

da cidade, enquanto não se resolve “definitivamente o assunto”, disse:  
“Está sendo melhorado o abastecimento pela limpeza geral de toda a rede de distribuição 
que se encontra fortemente incrustada de tubérculos ferruginosos, havendo mesmo tubos 
cujo diametro se acha redusido a menos de um terço”. (idem) 

 

Os novos trabalhos empreendidos pelos Serviços implicavam a construção de dois 

novos reservatórios no terreno da Quinta das Oliveiras, à Rua Barão de Nova Sintra, a 

qual tinha sido expropriada no ano anterior à firma Almeida & Filhos pela quantia de 

400 contos27 [!] para servir de sede aos SMAS. Diz ainda o Coronel Peres, respondendo 

à interrogação do diário portuense de que por que não se tiravam proveitos no tempo 

da Companhia [Compagnie Générale des Eaux à Porto], à qual o serviço de 

abastecimento de águas havia sido resgatado em 1927: 
“É que a Companhia tinha apenas uma brigada de limpeza e os Serviços de Água e 
Saneamento já têm quatro, custando cada uma 120 contos anuais. (…) [A água falta] 
porque para se fazer a limpeza à canalisação tem de se interromper a circulação (…) e essa 
é uma limpeza geral. A seguir, com 4 brigadas faz-se 30 km por ano. (…) E a Companhia 
não a limpava, nunca se importou com isso. Apenas ultimamente cumpriu essa 
necessidade elementar, por imposição da Camara e de conta das sobretaxas. [Por isso, 
para o bom funcionamento, é preciso] manter, periodicamente, essa limpeza, sem faltas 
de nenhuma espécie. [A obra é importante] assim pensa a Camara, que a considera um 
serviço essencial, pondo-a acima de todos.” (“Uma Obra que se impunha”, 1927) 
 

A Câmara Municipal do Porto (CMP), nas palavras do Coronel Peres, garante que “o 

programa será rigorosamente cumprido, pois já temos as dotações precisas. Não falta o 

dinheiro necessário.” (idem) 

Este processo de municipalização seria descrito no relatório resultante da Ordem de 

Serviço nº 40/45 e caracterizaria, como se descreve infra, as condições então 

encontradas após o processo de reunião dos dois serviços sob a tutela da Câmara 

Municipal intitulada de “Abastecimento de Água à Cidade do Porto, Matosinhos e 

Leça/Situação em 1927 (Municipalização) ”: 

Instalações das centrais do Sousa e Santo Isidro e regime de funcionamento em Abril 

de 1927  

“(Folha Nº 1) 
Dando cumprimento à Ordem de Serviço nº 40/45 de 6 de Abril do corrente ano, passo a 
expor o determinado, neste Relatório resumido, não podendo ser tão extenso como 

                                                 
27 PT/CMP/CMPEA/SMAS/Arquivo de Obra/Vária/Património Edificado/Expropriações/Almeida & Filhos/ 
Julho de 1927. 
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desejava, devido à falta de elementos, pois são poucos os documentos arquivados sobre 
as Centrais existentes em 1927, e os poucos existentes que foram recebidos da antiga 
Companhia das Águas, deficientes para o fim em vista. 
Em 1927 possuía a Compagnie Général dês Eaux pour l’Étranger somente duas Centrais 
para o abastecimento de água à cidade do Porto, uma captação e elevação, na margem 
direita do Rio Sousa, no lugar da Ribeira, Foz do Sousa, Concelho de Gondomar; e outra 
de distribuição e elevação, na cidade do Porto, na Rua de Santo Isidro, Freguesia do 
Bonfim.”28 

Considerações gerais  
(…) “ (Folha Nº 20) 
Como já vimos, em 1927 a conduta Adutora debitava em média 9600 m3 em cada 24 
horas; isto devido a encontrar-se bastante encrostada pelo que a «Compagnie Général dês 
Eaux pour l’Étranger», já tinha entrado em negociações com uma casa especialista 
francesa, para se fazer a demonstração da limpeza. Esta só se realizou em 1930, visto que 
só nessa altura entrou em funcionamento a central de Nova Sintra, o que permitiu fazer 
as suspensões necessárias à limpeza, sem interrupção do abastecimento de água à 
cidade.”29 
 

Central de Santo Isidro 
(…) “A central de Santo Isidro e respectivo Reservatório foi construída nos terrenos da 
Rua de Santo Isidro, Freguesia do Bonfim da cidade do Porto, sendo uma Central de 
distribuição, elevando água para o Reservatório dos Congregados, que fazia a 
alimentação da parte alta da cidade.  
O Edifício de características arquitectónicas idênticas às da Central do Sousa tem 15 
metros de comprimento por 11,25 metros de largo, sendo a sua altura até à cobertura de 
5,9 metros. Como a Central do Sousa é também coberta com chapa zincada, ondulada, 
formando abóbada. É dividida em três compartimentos principais onde se encontram 
instalados dois geradores de vapor, um grupo máquina de vapor bomba alternativa e um 
grupo de motor a gaz pobre bomba-centrífuga.”30 
 

Sistema de alimentação de água à cidade do Porto em 1927  
(…) “ (FOLHA Nº 27) 
A alimentação de água à cidade do Porto era feita em 1927 por intermédio das duas 
centrais existentes à data, ou sejam as: Centrais do Sousa e de Santo Isidro, e pelos cinco 
reservatórios existentes, um em Jovim – Gondomar, três no Porto e um em Leça-
Matosinhos, a saber: Túnel Reservatório de Jovim; Reservatório de Santo Isidro; 
Reservatório dos Congregados; Reservatório da Pasteleira (Foz); Reservatório de Leça 
(Matosinhos). 
A água era captada na Central do Sousa a uma média de 9800 m3 em cada 24 horas, e 
elevada para o Túnel de Jovim. Daqui seguia por gravidade para o Reservatório de Santo 
Isidro, onde era distribuída às zonas média e inferior aproximadamente 7000 m3 em cada 
24 horas e elevada à razão de 2300 m3 no mesmo período de tempo para o reservatório 
dos Congregados. 

                                                 
28 PT/CMP/CMPEA/SMAS/Arquivo de Obra/Vária/Património Edificado/Inventário/ Abastecimento de 
Água à Cidade do Porto, Matosinhos e Leça-Situação em 1927 (Municipalização) [1945] 
 
29 PT/CMP/CMPEA/SMAS/Arquivo de Obra/Vária/Património Edificado/Inventário/ Abastecimento de 
Água à Cidade do Porto, Matosinhos e Leça-Situação em 1927 (Municipalização) [1945] 
30 idem 
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O abastecimento da Zona Inferior era feito, como já se disse atrás pelo reservatório de 
Santo Isidro através da Fonte Monumental dos Leões, sita à Praça da Universidade.”31 
 

Rede de distribuição de águas existente em 1927 na cidade do Porto 
(…) “A rede existente à data da municipalização da antiga Companhia das Águas (Março 
de 1927) estava dividida em 3 zonas principais: 
1ª – A rede alimentada pelo Reservatório dos Congregados (cota 161,00 m) considerada a 
Zona Superior, que partindo deste Reservatório se estendia pela parte alta da cidade até à 
cota aproximadamente de 100 m com três pontas de linha principais na Praça do Exército 
Libertador, Rua de S. Roque da Lameira e Rua de Costa Cabral (Areosa). 
2ª – A rede alimentada pelo Reservatório de Santo Isidro (cota 125,00 m9 considerada a 
Zona Média que distribuía desde a cota 100,00m até aproximadamente à cota 40,00m, 
estendendo-se para poente até à Avenida da Boavista e para nascente até à Rua do freixo 
e S. Pedro de Campanhã. 
Esta rede era constituída por uma conduta mestra, ou principal, de 500 mm de diâmetro 
desde o reservatório até à Fonte da Praça da Universidade e dela derivam as malhas e 
pontas de linha (…) 
3º - A rede alimentada pelo mesmo Reservatório de Santo Isidro mas, com uma quebra de 
pressão na Fonte da Praça da Universidade (cota 87,00m) e um Reservatório, na Pasteleira 
(Foz) à cota 61,00m, para receber os excedentes, e para retorno em caso de suspensão da 
alimentação pela Fonte. 
Esta rede considerada Zona Inferior era a mais extensa em comprimento, pois percorria 
toda a parte baixa da cidade pela marginal do Douro, alimentando também a Foz e em 
seguida Matosinhos-Leça onde existia um pequeno Reservatório para excedentes.” 
(…) “Fora do perímetro da cidade considerado no contrato com a Companhia das Águas 
a rede de distribuição de água era nesta época bastante reduzida sobretudo na Zona 
superior que se estendia pela parte alta só numa pequena área.”32 

 

É interessante notar que, num artigo de opinião publicado n’ O Primeiro de Janeiro, em 

25 de Novembro de 1929, Armando Marques Guedes, ex-vereador da CMP, assume 

publicamente a responsabilidade directa de, enquanto membro da Câmara 

republicana, entre 1915 e 1922, ter encetado uma política de asfixiamento da 

companhia francesa, concessionária do abastecimento de água à cidade:  
“Pus [o processo das águas e saneamento] a andar, resolvendo questões e incidentes que 
até então tinham impedido a obra das ligações aos prédios, deixando, durante oito anos, 
inutilmente enterrada no solo da cidade, uma rede geral de esgotos. Fiz em relação à 
Companhia das Águas e até onde pude, a política que julguei necessária, de impedir a 
valorização da concessão do seu exclusivo para que ele, depreciado pelas alterações de 
valores do após-guerra, viesse a ser, como foi, resgatado sem grandes encargos para o 
município.” (Guedes, 1929) 

 

2.6.2. Da atitude autocrática da administração da CMP no processo de aquisição e 

criação do parque edificado do Edifício-sede dos SMAS  

O Municipalismo legislado pela República nunca por ela foi regulamentado. A 

Ditadura Militar, com o Decreto nº13:350, saído em Diário do Governo de 28 de Março 

                                                 
31 idem 
32 idem 
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de 1927, assume que “a municipalização de certos serviços de utilidade pública é hoje 

em Portugal uma realidade”. E vai mais longe, faz uma cronologia daquilo que foram 

os sucessivos actos legislativos do Governo republicano desde a “disposição 

imprecisa” do artigo 94º, nº 19º, da lei nº88, de 7 de Agosto de 1913, onde se lê que será 

lícito às Câmaras “deliberar sobre a municipalização dos serviços locais”. No Decreto 

atrás mencionado afirma-se que a lei nº88 da 1ª República, mais concretamente o artigo 

em questão, é muito vaga na disposição que estipula, nunca tendo sido regulamentada 

até 1927. Refere, inclusivamente, um exercício municipal de “excesso de poder”, muitas 

vezes “à margem da lei”, sem nunca ter conseguido implementar a municipalização 

total e eficaz dos serviços de interesse local. E, como se refere, nem com “diplomas 

posteriores” que “até concederam certas regalias às Câmaras no confessado propósito 

de favorecer a municipalização no interesse social das populações”. Enumera a 

panóplia legislativa que foi sendo produzida – desde Setembro de 1915 mais não 

acabariam por ser que reconhecimentos ineficazes da situação criada. 

 

Destacamos duas leis em cuja redacção podemos verificar essa pretensão: a lei nº409 de 

09 de Setembro de 1915, onde se isenta do pagamento de contribuição industrial as 

Câmaras Municipais que exploram directamente os serviços de iluminação e tracção, 

os fornecimentos de água, gás, energia eléctrica e luz a particulares; a lei nº1024, de 23 

de Agosto de 1920, pela qual se autoriza o Governo a conceder aos Municípios pelo 

prazo de cinco anos [que a lei nº1789, de 29 de Junho de 1925 prorrogou por outros 

cinco] a isenção dos direitos de importação sobre materiais destinados a construções e 

explorações de serviços municipalizados de abastecimento de águas e de iluminação 

eléctrica.  

Outra tentativa frustrada para a regulamentação das leis municipalistas acabou por ser 

a que resultou do reconhecimento, no Congresso Municipalista de 1922, da 

necessidade de regular juridicamente tal situação. Nas suas teses foi perfilhado o 

projecto apresentado em 18 de Agosto de 1920 pelo deputado Alves dos Santos, para 

que o seu texto regulamentador fosse integrado na revisão do Código Administrativo. 

Entretanto, mais cinco anos se passaram sem que a regulamentação dos diplomas ou a 

modificação do Código Administrativo incorporasse esses princípios orientadores.  

 

A complexidade e a instabilidade da miríade de governos republicanos que se 

sucederam pós ditadura de Sidónio Pais, na chamada “Nova República Velha” 

(Valente, 2010), revelaram-se incapazes de dar corpo e, sobretudo, de regrar para poder 

aplicar de facto, todo um conjunto de diplomas legais que poderiam ter permitido, até, a 

sobrevivência do Regime.  

A criação de um Estado Municipalista, de uma República Municipalista assumida na 

letra da Constituição não se realizou. A 1ª República, profícua em legislação, pouco 

conseguiu disciplinar e regular no foro jurídico, deixando o campo aberto ao novo 

regime, o qual, apropriando-se de uma forma oportunista das leis republicanas, foi 
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regulando à sua medida. Entre 1926 e 1933, ano em que, por plebiscito nacional, foi 

aprovada a constituição corporativa do Estado português, tudo se foi reinventando, 

galgando por cima das leis republicanas, regulamentando-as e ao País que se havia 

deixado desregular, preparando-o para um “Estado Novo” que teria a sua década 

dourada até ao final da 2ª Guerra Mundial. 

 

E a República, essa que foi desprezando a classe operária – a única que a defendeu 

sempre ao longo dos 16 anos da sua existência –, acabou por fenecer quando aquela 

não mais saiu às ruas para por ela lutar, criando as condições propícias à instauração 

por longos anos de um regime autoritário e ditatorial, na continuação das “pequenas 

ditaduras” que se foram sucedendo desde 1910, perfeitamente justificado pela acção 

traidora dos seus ideais fundacionais. E assim, a Ditadura Nacional acabou por ser, 

consciente ou inconscientemente, filha legítima da 1ª República. 

 

A visão oficial do processo de municipalização encontrava-se perfeitamente defendida 

na imprensa, mas alguns artigos de opinião foram conseguindo tornear a censura 

militar. Alguns, como “Por que falta água na cidade?” (1928), logravam a publicação e, 

em paralelo com a polémica sobre “A carestia da água” (1930), foram surgindo nos 

jornais portuenses de maior circulação, “O Comércio do Porto” e “O Primeiro de 

Janeiro”: era um discurso contra-corrente ao auto elogio e “lambebotismo” dos 

apaniguados da Ditadura.  

 

A acção da Comissão Administrativa da Câmara Municipal do Porto entre 1926 e 1931 

foi apresentada na conferência do dia 24 de Março de 1931, na Sala das Sessões da 

CMP, tendo como tema “Seus aspectos económico e social” (1931). 

O Presidente Sousa Rosa apresenta, no primeiro ano da sua administração, o trabalho 

realizado pela Câmara Militar nas áreas dos “esgotos, habitação, pavimentação da área 

central, avenidas, assistência, cursos nocturnos, incêndios, luz, limpeza e matadouro” 

(idem). Classifica-o, conforme noticiado na edição de “O Primeiro de Janeiro” do dia 

seguinte, como uma obra de vulto onde “tudo é feito dentro das verbas orçamentadas” 

(“Uma Conferência”, 1931). 

 

Se atentarmos nas acções (não nos conteúdos que mais não foram que somente 

propaganda oficial mas, se entrarmos na esfera dos documentos administrativos – por 

exemplo, dos recém-criados SMAS) encontramos uma carta do proprietário da Quinta 

das Oliveiras denunciando as condições da compra da propriedade pela CMP para 

servir de sede ao Serviço, devidamente fundamentada pelo processo de facturas de 

obras, que nos serve de amostra dos actos humilhantes praticados pela Câmara de 

então para atingir os seus objectivos dentro do propalado cumprimento das dotações 

financeiras. 
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“Ex.mo Snr. Presidente da Comissão Administrativa da CMP 
Recebi em devido tempo a carta-ofício que V.Ex.ª se dignou endereçar-me, com data de 
18 do passado, que agradeço, e, perante a resolução inabalável da Ex.ma Comissão 
administrativa dos Serviços Municipalizados das Águas e Saneamento, de não melhorar 
a oferta de 400 contos pela minha propriedade da Rua Barão de Nova Cintra, só me 
restava ceder, embora ferido pela mais profunda das desilusões. Assinei, portanto, a 
escritura de expropriação por aquela quantia; mas tal facto não representa, de modo 
algum, o meu assentimento franco, a minha satisfação, pelo contrato realizado. Muito 
longe disso. Por isso mesmo eu quero deixar bem expresso e patente, perante a Ex.ma 
Comissão a que V. Ex.ª. dignamente preside, o meu enorme desgosto pela inesperada 
violência. Em verdade eu tive de curvar-me à força da imposição que me foi lançada; e 
confesso a V. Ex.ª. que, conquanto nunca pensasse empregar outros meios de resistência 
que não fossem os suassórios, tinha a íntima e convicta esperança de que a 
demonstração leal dos factos, por mim apresentada, não seria acolhida com tal 
indiferença. 
Lamento, e isso o faço bem magoadamente, que alguns dos dignos membros daquela 
Ex.ma Comissão, desprezassem o convite que lhes fiz de visitarem a minha propriedade e 
assim poderem avaliar da sua importância. Ter-se-ia decerto evitado o acto de julgarem 
uma causa que nem sequer chegaram a conhecer, recusando-se, não a pagar um preço 
de interesse especulativo para o vendedor, mas, pelo menos, a restituir o custo e 
despesas por ele feitas, como ficou claramente na minha demonstração endereçada a V. 
Ex.ª. 
Pode a Ex.ma Comissão Administrativa dos Serviços Municipalizados de Águas e 
Saneamento, na sua próxima sessão, congratular-se pela compra feita em condições 
excepcionais; mas não será decerto V. Ex.ª. quem a felicite, pois o que dignifica uma 
colectividade ao cessar o seu mandato, como o homem ao deixar a vida, é ter sempre 
procurado pela prática da justiça, legar aos seus sucessores uma obra onde não haja 
indícios de se haver pisado em alguém em benefício de outrem. 
Com o maior pesar, vejo enfim consumada a violência que citava com tanto receio na 
minha carta anterior. Depois de ter concentrado na propriedade da rua Barão de Nova 
Cintra tantas ilusões; de ter ambicionado fazer dela o meu lar, para cujo fim nunca me 
poupei a sacrifícios materiais, por vezes superiores às minhas forças, colocaram-me na 
contingência de entregar por expropriação municipal, numa escritura convencionalmente 
chamada amigável, tudo quanto constituiu a minha maior preocupação durante os 
últimos seis anos, sendo-me imposto um prejuízo real superior a cem mil escudos. 
Perdoe-me V. Exª., Sr. Presidente, a mágoa com que porventura me exprimo, mas devo 
esta explicação à minha própria consciência e à memória que um dia deixarei a meus 
filhos, pois não seria humano que uma e outro me acusassem de ter sofrido sem um 
protesto, tão rude golpe no conjunto de aspirações afectivas e de capital dispendido, que 
a referida propriedade representava para mim. 
Cumprindo o dever de enviar a V. Ex.ª, Sr. Presidente, se digne aceitar a expressão da minha 
elevada consideração. 
De V. Ex.ª 
Mário Miranda (Almeida, Miranda & C.ª) 
Porto, 8 de Julho de 1927”33 
 

                                                 
33 PT/CMP/CMPEA/SMAS/Arquivo de Obra/Vária/Parque edificado/Edifício sede/Correspondência/ 
Almeida & Miranda/Carta de 8 de Julho de 1927 
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As escrituras de aquisição dos terrenos onde se veio a situar a sede dos Serviços 

Municipalizados da Câmara do Porto foram executadas após a municipalização destes 

serviços, não estando mencionadas na escritura de resgate de contrato de 

abastecimento de água à cidade. 

As parcelas expropriadas entre 20 de Junho de 1927 e 6 de Dezembro de 1928 foram 

adquiridas a, respectivamente, Almeida Miranda & C.ª (20/06/1927), César Augusto 

Oliveira e esposa (10/12/1927), Companhia Metalúrgica do Norte (03/09/1928) e Santa 

Casa da Misericórdia do Porto (06/12/1928), perfazendo um total de quase 60 mil 

metros quadrados. 

 

A parcela comprada à firma Almeida Miranda & C.ª correspondia à antiga Quinta das 

Oliveiras e era a única que não tinha função de lavradio, sendo constituída por um 

bosque que ocupava quase dois terços da superfície, sendo o restante formado por 

jardins que circundavam a casa de habitação. Na área deste parque existiam dois lagos 

e algumas fontes, sendo que, a partir do final da década de 1930, muitas das fontes 

retiradas das ruas do Porto seriam recolocadas no espaço que, posteriormente, se viria 

a chamar de “Mata dos Serviços”. 
(…) “A Câmara Municipal do Porto, em sua sessão de treze de Maio findo [1927], 
deliberou expropriar à firma representada pelo segundo outorgante uma propriedade 
denominada Quinta de Vilar das Oliveiras também conhecida por Quinta dos Ingleses, 
sita na rua d[o Barão] de Nova Cintra números cento e dezoito a cento vinte e quatro, 
nesta Cidade e que se compõe de casas de um andar, águas furtadas, loja, cocheira, casa 
para caseiros, terra de lavradio, jardim e bosque e mais pertenças, a confrontar do norte e 
nascente com os caminhos de Ferro do Estado e rua Barão de Nova Cintra, poente com 
terrenos da Santa Casa da Misericórdia e outros e do sul com o Cemitério Oriental, para 
instalação dos Serviços do Abastecimento de Águas e do Saneamento da Cidade do 
Porto; que em sessão da mesma Câmara realizada em dezassete do corrente foi presente a 
planta daquela propriedade a expropriar, e confirmada a referida deliberação; que em 
cumprimento do deliberado vinha por esta escritura expropriar amigavelmente à firma 
Almeida Miranda & Companhia a mencionada propriedade para a dita instalação, e pela 
importância de quatrocentos mil escudos, que vai depositar no cofre da expropriante nos 
termos e para os efeitos da lei de expropriações por utilidade pública e seu decreto 
regulamentar.”34  
 

O terreno adquirido a César Augusto Oliveira e esposa, destinava-se à construção da 

primeira fase dos reservatórios (fig.175 a fig.184 e figs. 219 e 220) projectados para as instalações dos 

SMAS em Barão de Nova Sintra 
(…) “Que a Câmara Municipal do Porto em sua sessão de quinze de Julho do ano 
corrente [1927] deliberou expropriar aos constituintes do segundo outorgante para as 
novas instalações do reservatório a construir para os serviços municipais de fornecimento 
de água à Cidade do Porto, uma parcela de terreno de cultura medindo quatro mil cento 
e quarenta e quatro metros quadrados a confrontar do norte com terreno da Santa Casa 
da Misericórdia, do nascente com terreno municipal, do sul com a Companhia 

                                                 
34 PT/CMP/CMPEA/SMAS/Arquivo de Obra/Vária/Parque edificado/Edifício sede/Expropriações/Almeida 
& Miranda/Escritura de 20 de Junho de 1927 
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Metalúrgica do norte e do poente com o restante terreno dos expropriados; que em 
cumprimento do deliberado vinha por esta escritura expropriar amigavelmente aos 
constituintes do segundo outorgante aquele terreno para o fim indicado e pela 
importância de cinquenta mil escudos, que vai depositar no cofre da expropriante nos 
termos e para os efeitos da lei de expropriações por utilidade pública e seu decreto e seu 
decreto regulamentar.”35  
 

Com o propósito de construção das outras fases dos reservatórios projectados foi 

comprada, em 1928, à Sociedade Metalúrgica do Norte, uma outra parcela confinante 

com as anteriormente adquiridas. 
(…) “ A Câmara Municipal do Porto, em sua sessão de vinte e três de Setembro de mil 
novecentos vinte e sete deliberou expropriar à Companhia Metalúrgica do Norte, uma 
superfície de terreno, medindo quatro mil e vinte metros quadrados, a confrontar pelo 
norte com o restante terreno da Companhia e com terreno municipal, do sul com terreno 
municipal bem como pelo nascente como consta da planta presente neste acto e que vai 
ser arquivada depois de rubricada pelos outorgantes, testemunhas e por mim notário, 
terreno que se destina às novas instalações do reservatório das Águas para abastecimento 
da Cidade do Porto; que em cumprimento do deliberado, vinha por esta escritura 
expropriar amigavelmente à Companhia Metalúrgica do Norte para o fim indicado 
aquela superfície de terreno, pela importância total de quarenta mil e duzentos escudos 
que vai depositar no cofre da expropriante” 36  
 

Por último, já no final de 1928, concluiu-se o processo de expropriações (fig.199 a fig.206 ) 

destinado à construção do sistema de reservatórios anexos à sede dos SMAS com a 

consagração do que havia sido contratualizado em 1927 com a Santa Casa da 

Misericórdia do Porto em conformidade com a escritura que firmava 
(…) “que a Câmara Municipal do Porto em sua sessão de quinze de Julho de mil 
novecentos vinte e sete, deliberou expropriar à Santa Casa da Misericórdia do Porto, 
representada pelo segundo outorgante, para construção dos reservatórios destinados ao 
fornecimento de água à cidade do Porto, uma superfície de terreno de cultura, medindo 
três mil trezentos e treze metros quadrados e sessenta decímetros, a confrontar do Norte 
com a Rua Barão de Nova Cintra nascente e sul com terreno municipal e do poente com o 
restante prédio da expropriada; que em cumprimento daquela deliberação, vinha por 
esta escritura, expropriar amigavelmente à Santa Casa da Misericórdia aquele terreno, 
para o fim indicado pela importância total de sessenta e seis mil duzentos setenta e dois 
escudos, e ficando a cargo dos Serviços Municipalizados a construção da vedação, até 
dois metros de altura, na divisória do terreno expropriado com o restante terreno da 
Santa Casa e o projecto e execução das ligações ao saneamento, do estabelecimento 
Humanitário do Barão de Nova Cintra, em todas as suas instalações sanitárias, 
importância aquela que vai depositar no cofre da expropriante nos termos e para os 
efeitos da lei de expropriações por utilidade pública e seu decreto regulamentar.”37  
 

Após a realização da 1ª fase da construção dos reservatórios, 

                                                 
35 PT/CMP/CMPEA/SMAS/Arquivo de Obra/Vária/Parque edificado/Edifício sede/Expropriações/César 
Augusto Oliveira e esposa/Escritura de 10 de Dezembro de 1927 
36 PT/CMP/CMPEA/SMAS/Arquivo de Obra/Vária/Parque edificado/Edifício sede/Expropriações/ 
Companhia Metalúrgica do Norte/Escritura de 3 de Setembro de 1928 
37 PT/CMP/CMPEA/SMAS/Arquivo de Obra/Vária/Parque edificado/Edifício sede/Expropriações/Santa 
Casa da Misericórdia do Porto/Escritura de 6 de Dezembro de 1928 
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(…) “a Comissão Administrativa dos SMAS ponderou a necessidade de realizar também 
a Central Elevatória (fig.185 a fig.198 e figs. 211 a 218 e figs 221 a 223) para que, dessa forma, o reservatório 
de S. Isidro também viesse a funcionar com as necessárias reservas para as zonas média e 
superior. Em obediência àquela deliberação, foi aberto concurso para a 1ª empreitada 
(obra de pedreiro) nos primeiros dias de Janeiro de 1929. 
Poucos meses passados, a 16 de Setembro de 1929, pela primeira vez trabalharam os dois 
grupos então instalados, em serviço de experiência; entrando o sistema Nova Sintra, 
definitivamente em serviço em Outubro seguinte.”38  

 

Entre 1927 (fig.224 a fig.226 e figs 237 e 238 ) e 1935, a sede dos Serviços esteve instalada na casa de 

habitação da antiga Quinta das Oliveiras. A sua área (310 m2) não permitia equacionar 

o constante aumento de movimento dos diversos serviços e, consequentemente, de 

acomodar um número crescente de funcionários. Este facto levou a administração a 

pensar na possibilidade de ampliação do edifício, sendo que, em Maio de 1934 (fig.227 a 

fig.229 e fig.239 a 243 ), foi apresentado e aprovado superiormente um projecto de acrescento, a 

poente, de um novo corpo edificado, contíguo à fachada lateral do original. 

A nova configuração, em “T”, correspondeu ao acrescento de uma área habitável de 

quinhentos metros quadrados composta de quatro pisos que albergariam as diferentes 

valências exigidas à complexidade administrativa e projectual em que se tinha tornado 

este novo serviço municipalizado. Ao melhoramento espacial acrescentar-se-ia, no 

período em análise, ainda uma cave (entre 1937 e 1940) e, logo no início da década de 

1940, dar-se ia início à construção dos restantes edifícios que constituiriam o essencial 

do parque edificado do Edifício-sede (fig.230 a fig.233 ) (cantina, oficinas, laboratório de 

análises e parque de material e de viaturas) e que ocupariam a totalidade da área 

central da propriedade, na direcção nascente/poente.39  

 

No ano de 1941, o devastador ciclone que afectou a região do Porto provocou enormes 

prejuízos no terreno da Rua Barão de Nova Sintra, sendo os seus efeitos mais visíveis 

na sua zona arborizada, de mata e bosque. O posterior abate das árvores derrubadas 

pelo temporal desdensificaria a chamada “mata dos Serviços”. Esta situação só seria 

normalizada através do esforço conjugado entre a Direcção dos SMAS e os Serviços 

regionais de Silvicultura no ano de 1951, com a replantação de cerca de trezentas 

árvores provenientes do Horto de Amarante.40  

 

A configuração do espaço da sede dos SMAS alterar-se-ia várias vezes desde a 

aquisição da propriedade, mantendo, contudo, no que respeita aos caminhos e 

percursos estruturantes, uma imagem que conservaria a forma original da quinta à 
                                                 
38 PT/CMP/CMPEA/SMAS/Arquivo de Obra/Vária/Parque edificado/Inventário Geral das Instalações dos 
SMAS em 1938 [1939]  
 
39 PT/CMP/CMPEA/SMAS/Arquivo de Obra/Vária/Parque edificado/Edifício-sede/ampliação das 
instalações/1927-1980 
40 PT/CMP/CMPEA/SMAS/Arquivo de Obra/Vária/Parque edificado/Edifício-sede/jardim e mata dos 
SMAS/1927-2006 
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data de 1927. Este sítio receberia, entre o final da década de 1930 e o início da de 1960, 

inúmeras fontes retiradas do espaço público portuense, constituindo-se como um lugar 

de memória por entre os percursos dos seus jardins e da parte da mata que se manteve 

na metade Sul do terreno, encravada na encosta da margem Norte do Rio Douro, 

delimitada pelos ramais da linha de caminho-de-ferro entre as estações de Campanhã e 

S. Bento e da Alfândega.41  

No início da década de 1960, em 1963, concluir-se-iam as obras de ampliação 

construindo-se o terceiro piso do corpo adicionado na década de 1930 (fig.234 a fig.236 e figs 244 a 

250 ). 

* 

A obra prosseguia nas ruas do Porto também no plano do saneamento. De uma forma 

mais lenta que a empreitada do abastecimento de água à cidade, procedia-se ao 

assentamento de alguns colectores no seguimento do sistema geral recebido 

definitivamente, em 1927, da empresa inglesa Hughes & Lancaster. 42  

Como exemplo desses parcos trabalhos destaca-se a ligação e descarga a partir da zona 

leste da freguesia do Bonfim, a qual se fazia através da galeria aberta na Rua de Nova 

Sintra e que seguia pela Rua da China até ao rio (fig.251 a fig.253 ). 

Mas o sistema geral continuava, como em 1909, sem funcionar, dado os raros ramais de 

ligação aos prédios executados, gerando alguma polémica na imprensa sem resposta 

credível das autoridades locais. O princípio da solução surgiria apenas, mais uma vez 

de cima, do Governo da nação, sob a forma de decreto-lei, em 1934. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
41 PT/CMP/CMPEA/SMAS/Arquivo de Obra/Vária/Parque edificado/Edifício-sede/jardim e mata dos 
SMAS/fontes decorativas/1935-1960 
42 PT/CMP/CMPEA/SMAS/Arquivo de Obra/Saneamento/Colectores/Fiscalização e verificação dos sistema 
geral/1917-1927 
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Fig.175–Construção do reservatório de Nova Sintra, 1928 

 
Fig.176–Construção do reservatório de Nova Sintra, 1928 

 
PT/CMP/CMPEA/SMAS/Arquivo de Obra/Abastecimento de água/Centrais e reservatórios 

urbanos/reservatório de Nova Sintra/Obra entre 1928 e 1930 
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Fig.177–Construção do reservatório de Nova Sintra, 1928 

  
Fig.178–Construção do reservatório de Nova Sintra, 1928 
 
PT/CMP/CMPEA/SMAS/Arquivo de Obra/Abastecimento de água/Centrais e reservatórios 
urbanos/reservatório de Nova Sintra/Obra entre 1928 e 1930 
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Fig.179–Construção do reservatório de Nova Sintra, 1928 

 
Fig.180–Construção do reservatório de Nova Sintra, 1928 

 
PT/CMP/CMPEA/SMAS/Arquivo de Obra/Abastecimento de água/Centrais e reservatórios 

urbanos/reservatório de Nova Sintra/Obra entre 1928 e 1930 
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Fig.181–Construção do reservatório de Nova Sintra, 1928 

 
Fig.182–Construção do reservatório de Nova Sintra, 1928 
 
PT/CMP/CMPEA/SMAS/Arquivo de Obra/Abastecimento de água/Centrais e reservatórios 
urbanos/reservatório de Nova Sintra/Obra entre 1928 e 1930 
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Fig.183–Construção do reservatório de Nova Sintra, 1928 

 
Fig.184–Construção do reservatório de Nova Sintra, 1928 

 
PT/CMP/CMPEA/SMAS/Arquivo de Obra/Abastecimento de água/Centrais e reservatórios 

urbanos/reservatório de Nova Sintra/Obra entre 1928 e 1930 
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Fig.185 – Central Elevatoria de Nova Sintra - maciços e canais para maquinas de sobre-elevação, 1929 

 
Fig.186 – Central Elevatoria de Nova Sintra - maciços e canais para maquinas de sobre-elevação, 1929 

 
PT/CMP/CMPEA/SMAS/Arquivo de Obra/Abastecimento de água/Centrais e reservatórios 
urbanos/Central de Nova Sintra/1928-1931 
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Fig.187 – Central Elevatoria de Nova Sintra - saida da conduta sobre elevatoria, 1929 

      
Fig.188 – Central Elevatoria de Nova Sintra                                 Fig.189 – Central Elevatoria de Nova Sintra – ligação da        

- galeria de manobras, 1929                                                             galeria de manobras com a Central 
 

 
PT/CMP/CMPEA/SMAS/Arquivo de Obra/Abastecimento de água/Centrais e reservatórios 

urbanos/Central de Nova Sintra/1928-1931 
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Fig.190 –  Central Elevatoria de Nova Sintra – panorama da Central e reservatório, 1929 

 
Fig.191 –  Reservatório de Nova Sintra – panorama do reservatório, 1929 

 
PT/CMP/CMPEA/SMAS/Arquivo de Obra/Abastecimento de água/Centrais e reservatórios 
urbanos/Central de Nova Sintra/1928-1931 
 



 329

 

 
Fig.192 –  Central Elevatoria de Nova Sintra – Entrada, 1931 

 
Fig.193 –  Central Elevatoria de Nova Sintra – Entrada, 1931 

 
PT/CMP/CMPEA/SMAS/Arquivo de Obra/Abastecimento de água/Centrais e reservatórios 

urbanos/Central de Nova Sintra/1928-1931 
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Fig.194 –  Central Elevatoria de Nova Sintra – fachadas Poente e Sul, 1931 

 
Fig.195 –  Central Elevatoria de Nova Sintra – Entrada, visita da Ordem dos Engenheiros Civis do Norte de Portugal 1931 

 
PT/CMP/CMPEA/SMAS/Arquivo de Obra/Abastecimento de água/Centrais e reservatórios 
urbanos/Central de Nova Sintra/1928-1931 
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Fig.196 –  Central Elevatoria de Nova Sintra – Casa das Máquinas 

    
Fig.197 –  Central Elevatoria de Nova Sintra                               Fig.198 –  Central Elevatoria de Nova Sintra – galeria de 

– Contadores retirados do serviço, 1929                                       manobras em construção, 1929 

 
PT/CMP/CMPEA/SMAS/Arquivo de Obra/Abastecimento de água/Centrais e reservatórios 

urbanos/Central de Nova Sintra/1928-1931 
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Fig.199 a Fig.206 – Expropriações de terrenos para construção dos reservatórios e central de Nova Sintra, 1927, plantas 
cadastrais 
 
PT/CMP/CMPEA/SMAS/Arquivo de Obra/Abastecimento de Água à cidade do Porto/ 
Reservatórios e Centrais/1927-1931/Peças escritas e desenhadas/projecto 
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Fig.207 a Fig.210 – Projecto do reservatório e central de Nova Sintra, CGEaux, 1927, plantas, cortes e pormenores, 

escalas 1.100 e 1.20 

 
PT/CMP/CMPEA/SMAS/Arquivo de Obra/Abastecimento de Água à cidade do Porto/ 

Reservatórios e Centrais/1927-1931/Peças escritas e desenhadas/projecto 
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Fig.211 a Fig.214 – Projecto do reservatório e central de Nova Sintra, galeria, 1928, plantas, cortes e perfis, escalas 1.100 e 1.20 
 
PT/CMP/CMPEA/SMAS/Arquivo de Obra/Abastecimento de Água à cidade do Porto/ 
Reservatórios e Centrais/1927-1931/Peças escritas e desenhadas/projecto 
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Fig.215 a Fig.218 – Projecto do reservatório e central de Nova Sintra, perfil da galeria, 1928, plantas, cortes e 

pormenores, escalas 1.100 e 1.25 
 

PT/CMP/CMPEA/SMAS/Arquivo de Obra/Abastecimento de Água à cidade do Porto/ 
Reservatórios e Centrais/1927-1931/Peças escritas e desenhadas/projecto 
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Fig.219 e Fig.220 – projecto do reservatório de Nova Sintra, 1927, plantas, cortes e pormenores, escalas 1.500 e 1.20 
 
PT/CMP/CMPEA/SMAS/Arquivo de Obra/Abastecimento de Água à cidade do Porto/ 
Reservatórios e Centrais/1927-1931/Peças escritas e desenhadas/projecto 
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Fig.221 a Fig.223 – projecto da central de Nova Sintra, 1929, plantas, cortes e pormenores, escalas 1.100 e 1.20 
 
 

PT/CMP/CMPEA/SMAS/Arquivo de Obra/Abastecimento de Água à cidade do Porto/ 
Reservatórios e Centrais/1927-1931/Peças escritas e desenhadas/projecto 
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Fig.224 – Edifício-sede dos SMAS, 1928 

   
Fig.225 – Edifício-sede dos SMAS, 1928                                      Fig.226 – Edifício-sede dos SMAS, 1928 
 
PT/CMP/CMPEA/SMAS/Arquivo de Obra/Vária/parque edificado dos SMAS/Edifício-sede/em 1928 (após 
a compra da propriedade) e em 1930 (com a primeira ampliação) 
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Fig.227 – Edifício-sede dos SMAS, após as obras de ampliação, 1937 

 
Fig.228 – Edifício-sede dos SMAS, após as obras de ampliação, 1937 

  
Fig.229 – Edifício-sede dos SMAS, após as obras de ampliação, edifício do laboratório, garagem e casa do almoxarife 1937 

 
PT/CMP/CMPEA/SMAS/Arquivo de Obra/Vária/parque edificado dos SMAS/Edifício-sede/em 1928 (após a 

compra da propriedade) e em 1937 (com as primeiras ampliações) 
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Fig.230 – Edifício-sede dos SMAS, após as obras de ampliação, 1940 

 
Fig.231 – Edifício-sede dos SMAS, após as obras de ampliação, edifício da Cantina, 1940 

 
Fig.232 – Edifício-sede dos SMAS, remodelação do Laboratório, 1950 
 
PT/CMP/CMPEA/SMAS/Arquivo de Obra/Vária/parque edificado dos SMAS/Edifício-sede/em 
1940/Fachada Poente do edifício-sede, cantina e laboratório de análises  
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Fig.233 – Parque edificado da sede dos SMAS, vista aérea da propriedade, abrangendo a mata dos Serviços 1948 

 
PT/CMP/CMPEA/SMAS/Arquivo de Obra/Vária/parque edificado dos SMAS/Edifício-sede/Vista geral de 

1948 
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Fig.234 – Edifício-sede dos SMAS, 1952 

 
PT/CMP/CMPEA/SMAS/Arquivo de Obra/Vária/parque edificado dos SMAS/Edifício-sede/Edifício sede 
em 1952 
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Fig.235 – Edifício-sede dos SMAS, após as obras de ampliação, construção do piso 3, 1963 

 
Fig.236 – Edifício-sede dos SMAS, após as obras de ampliação, construção do piso 3, 1963 

 
PT/CMP/CMPEA/SMAS/Arquivo de Obra/Vária/p+arque edificado dos SMAS/Edifício-sede/Obras de 

ampliação/1962-63 
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Fig.237 – Projecto de adaptação da casa existente e de construção de garagem e forja para instalação da sede dos SMAS, 
1927, planta topográfica, escala 1.1000 

 
 Fig.238 – Projecto de construção de uma câmara de provas foto-desenho na sede dos SMAS, 1928, planta topográfica, 
planta e alçados, escalas 1.2500 e 1.100 

 
PT/CMP/CMPEA/SMAS/Arquivo de Obra/Vária/Parque edificado da sede dos SMAS/ 
Edifício-sede/Processo de ampliação das instalações/1935-1940/Peças escritas e desenhadas/projecto 
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Fig.239 – variante ao projecto de ampliação da sede dos Serviços aprovado em Senado, 1934, planta topográfica e 

plantas da cave e do vão da cobertura, escalas 1.500 e 1.100 

 
Fig.240 – variante ao projecto de ampliação da sede dos Serviços aprovado em Senado, 1934, planta topográfica, plantas 

dos pisos e alçados, escala 1.100 

 
Fig.241 – variante ao projecto de ampliação da sede dos Serviços aprovado em Senado, 1934, planta topográfica, plantas 

do R/c e 1º piso, escala 1.100 

 
 

PT/CMP/CMPEA/SMAS/Arquivo de Obra/Vária/Parque edificado da sede dos SMAS/ 
Edifício-sede/Processo de ampliação das instalações/1935-1940/Peças escritas e desenhadas/projecto 
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Fig.242 – variante ao projecto de ampliação da sede dos Serviços aprovado em Senado, 1934, planta, cortes e perfil, 
escala 1.100 

 

 
Fig.243 – variante ao projecto de ampliação da sede dos Serviços aprovado em Senado, 1934, alçados, escala 1.100 

 
PT/CMP/CMPEA/SMAS/Arquivo de Obra/Vária/Parque edificado da sede dos SMAS/ 
Edifício-sede/Processo de ampliação das instalações/1935-1940/Peças escritas e desenhadas/projecto 
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Fig.244 e Fig.245 – Projecto de ampliação das instalações do edifício sede dos SMAS, 1962, edifício da Direcção e 

administrativos, plantas, escala 1.100 

 
Fig.246 – Projecto de ampliação das instalações do edifício sede dos SMAS, 1962, oficinas, laboratório e casa do 

Almoxarife, plantas, cortes e alçados, escala 1.100 

 
Fig.247 – Projecto de ampliação das instalações do edifício sede dos SMAS, 1962, cantina e armazéns, plantas, cortes e 

alçados, escala 1.100 

 
PT/CMP/CMPEA/SMAS/Arquivo de Obra/Vária/Parque edificado da sede dos SMAS/ 

Edifício-sede/Processo de ampliação das instalações/1962-1963/Peças escritas e desenhadas/projecto 
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Fig.248 – Projecto de ampliação das instalações do edifício sede dos SMAS, 1962, edifício da Direcção e administrativos, 
alçados, escala 1.100 

 
Fig.249 – Projecto de ampliação das instalações do edifício sede dos SMAS, 1962, edifício da Direcção e administrativos, alçados, 
escala 1.100 

 
Fig.250 – Projecto de ampliação das instalações do edifício sede dos SMAS, 1962, edifício da Direcção e administrativos, 
alçados, escala 1.100 

 
PT/CMP/CMPEA/SMAS/Arquivo de Obra/Vária/Parque edificado da sede dos SMAS/ 
Edifício-sede/Processo de ampliação das instalações/1962-1963/Peças escritas e desenhadas/projecto 
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Fig.251 – Colectores gerais, instalação do colector geral na Rua Barão de Nova Sintra, 1929 

 
PT/CMP/CMPEA/SMAS/Arquivo de Obra/Saneamento/Colector/extensões e substituições/obra de 

rua/Rua Barão de Nova Sintra/1929 
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Fig.252 e Fig.253 – Colectores gerais, instalação do colector geral na Rua Barão de Nova Sintra, 1929 

 
PT/CMP/CMPEA/SMAS/Arquivo de Obra/Saneamento/Colector/extensões e substituições/obra de 
rua/Rua Barão de Nova Sintra/1929 
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2.6.3. A Educação do corpo e a censura da alma  

O “Pé Descalço” 
“Tornando-se absolutamente necessário, a bem da salubridade pública, auxiliar os 
civilizadores e humanitários esforços da Liga Portuguesa de Profilaxia Social, tendentes a 
abolir o anti-higiénico uso do pé descalço, são convidadas por este meio, todas as pessoas 
que transitem publicamente nestas condições, a absterem-se por completo de tal hábito. 
A partir do dia 20 de Maio corrente, todas as pessoas encontradas descalças na via pública 
serão convidadas pelos agentes da autoridade a acompanhá-los à respectiva esquadra ou 
posto público policial, para ali declararem quais os motivos por que não podem acolher o 
salutar conselho da referida Liga. 
Nessa ocasião, ser-lhes-ão lidas todas as instruções da mesma Liga demonstrativas dos 
inconvenientes da perniciosa prática do pé descalço. Sempre que se trate de menores de 
14 anos, serão para este fim os pais ou tutores chamados aos referidos locais.” (LPPS, 
1956) 

 

No Jornal de Notícias, de 22 de Maio de 1928, dava-se conta que havia começado “no 

domingo a repressão, pelas autoridades, do pé descalço” e que “para as barreiras e 

outras entradas da cidade foram destacados guardas-civis e algumas praças da GNR, 

que não deixavam entrar pessoa alguma que não viesse calçada.” 

E, continuando a leitura desta notícia, percebemos o tipo de fiscalização realizada pelas 

autoridades policiais:  
“Aquelas pessoas que na rua andavam sem calçado, eram conduzidas para a esquadra e 
ali, pelos respectivos chefes lhes foram lidos os articulados com os benefícios que 
resultam do pé calçado e os inconvenientes, alguns gravíssimos, de se caminhar com o pé 
descalço.” (idem) 
 

Segundo o JN, a essas pessoas foi-lhes também lido o edital “que proíbe o pé descalço e 

mandadas em paz com a promessa de que não voltariam a aparecer nas ruas sem 

qualquer coisa nos pés.” E, após descrever algumas imagens caricatas resultantes da 

resposta dos portuenses a esta nova proibição, termina afirmando: “Hoje continuam as 

medidas de repressão, não sendo permitido que pessoa alguma entre na cidade 

descalça.” 

 

Se bem que o hábito de andar descalço na via pública seja algo de reprovável no plano 

da saúde pública, não nos podemos esquecer que, apesar dos princípios profilácticos 

da Liga Portuguesa de Profilaxia Social (LPPS) materializados em campanhas de 

matriz higienista, o país estava em plena Ditadura Militar. Assim, o que aqui está em 

foco é, sobretudo, a forma de implementação destas iniciativas profilácticas a partir de 

1926.  

A LPPS (instituição fundada em 1924 por três médicos portuenses) constituiu-se em 

mais um pilar do forte combate à miséria urbana causadora das inúmeras epidemias 

que “varreram” o Norte do país, com fortíssima incidência na cidade do Porto. No 

entanto, a sua colagem ao regime pós 28 de Maio de 1926 tornou-a ideologicamente 

comprometida com a “Situação”. Esta campanha, por exemplo, prolongar-se-ia por 
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mais quase quarenta anos (1965) e rapidamente passaria a ter, como lugar privilegiado 

de actuação, as escolas primárias. De facto, a autoridade policial e a autoridade escolar 

andariam de “mãos dadas” no combate feroz à “vergonha nacional que urge 

extinguir”. 

Se atentarmos num excerto de um artigo do jornal “Educação Nacional”, datado do 

mês de Maio de 1954, verificamos, já num período final da campanha da LPPS, a 

referência à total cooperação entre as autoridades: 
“No Porto constituiu-se, ultimamente, para combater esse péssimo hábito, uma Comissão 
presidida pelo Sr. Governador Civil, e englobando representantes do Sr. Comandante da 
Polícia, do Sr. Director do Distrito Escolar, da simpática Federação dos Amigos da Escola 
Primária e ainda da Liga Portuguesa de Profilaxia Social; e essa Comissão, em todas as 5as 
feiras do ano lectivo, vai ao maior número possível de Escolas Primárias falar 
directamente aos alunos, em linguagem simples e perfeitamente compreensível, crianças 
de 7 aos 12 anos, aproveitando ainda a oportunidade para, à volta do tema sobre o pé 
descalço, lhes dar outras lições de educação, apontando-lhes, por exemplo, os 
inconvenientes e perigos de lançar cascas de fruta para a rua, as vantagens do asseio físico 
e moral, etc., e mostrando-lhes que a Polícia colabora com os Professores e com todos 
aqueles que querem o bem do País, e que, por isso, não há que ter medo dela, antes pelo 
contrário, devem respeitá-la para que ela possa cumprir as suas sãs obrigações, tão 
sabiamente orientadas pelos seus Superiores Hierárquicos.” (idem)  
 

No entanto, embora as autoridades achassem tratar-se predominantemente de um 

problema económico, a Liga contrapunha com a necessidade de um forte trabalho no 

campo da educação das populações que tendiam, de uma forma natural, para a 

demonstração de resistência passiva. 

A necessidade do ensino e da aprendizagem de práticas saudáveis (mais 

concretamente nos centros escolares) é reafirmada pela direcção da Liga num ofício 

dirigido ao director do jornal “O Despertar” de Coimbra no qual, referindo-se ao papel 

da Comissão, afirma que a educação 
(...) “parece ser a atitude mais aconselhável, pois a Liga é realmente de parecer que a 
repressão só deve surgir depois de um longo, metódico e sistemático período de 
esclarecimento, não somente pela Imprensa, no martelamento diário do artigo e da notícia 
comentada” (…) “mas, seguido o exemplo do Porto, pela palestra levada até aos centros 
onde o anacronismo mais prolifera, que é entre os rapazes da Escola Primária.” (idem)  

 

De certa forma, e por muito meritórios que fossem os objectivos profilácticos da Liga e 

das suas campanhas fortemente imbuídas de um espírito e de uma acção efectiva no 

campo do higienismo e do humanismo em geral, não se pode descurar a ligação 

estreita e prática, ao regime vigente. Aquilo que podemos denominar como uma 

campanha de educação popular, necessária à época, acabou por ser fortemente 

controlada (e permitido esse controlo pela LPPS) pelas autoridades policiais do Estado.  

Essas acções, embora voltadas para a “educação” dos mais novos, visavam também os 

seus pais e/ou família directa e responsável pela sua educação, chegando a verificar-se 

casos caricatos em tribunal e na esquadra da polícia – a proximidade era clara e 

assumida: 



 353

“Recebido, há minutos, o postal de V. Ex.ª, imediatamente, pelo telefone, tivemos uma 
larga conversa, sobre o assunto em questão, com o Sr. Comandante da Polícia, que esteve 
durante algum tempo ausente do Porto nas Termas de Monfortinho. O caso deve 
resolver-se muito em breve, assim o esperamos.” (idem)  
 

A Liga informa, no seu caderno nº 16, publicado em 1956, intitulado “O Pé Descalço – 
uma vergonha nacional que urge extinguir” que “não saíram errados os nossos 
cálculos, pois duas horas após a nossa intervenção junto do Sr. Comandante da Polícia 
recebíamos” um ofício a dar conta do empenho policial na resolução de mais um caso 
de “pé descalço”. E mais afirma, a 7 de Junho de 1955, que “o assunto já está 
liquidado” agradecendo, “com fundamento” àquele Comando. 
 
A 5 de Novembro de 1955, os directores da LPPS escrevem ao Subsecretário da 
Assistência informando da campanha em curso e do renovado apoio demonstrado pelo 
governador civil do Porto, Dr. Domingos Braga da Cruz. De facto, como afirmado 
nesta carta, a acção foi realizada  

(…) “utilizando um automóvel do Estado cedido por Sua Ex.ª e com a colaboração do 
Comando da Polícia, da Direcção do Distrito Escolar e da prestigiosa Federação dos 
Amigos da Escola Primária, foi a todas as Escolas de ensino primário no Porto, tanto do 
sexo masculino como do feminino e fez prelecções a muitos milhares de crianças focando, 
além dos inconvenientes do pé descalço, outros problemas de interesse educativo, tais 
como os perigosos hábitos de lançar cascas e caroços de fruta para a via pública, de 
escarrar no chão, de se dependurar nos carros eléctricos, da má linguagem, da 
necessidade do asseio, etc., etc., bem como de numerosos assuntos de ordem física, moral 
e intelectual.” (idem) 

 

Sem nunca apresentar números sobre a amplitude da sua acção no que correspondia 

aos cerca de sessenta mil casos de pé descalço existentes na cidade do Porto no ano de 

1928, a LPPS afirma que esta última campanha conseguiu acabar definitivamente com 

o hábito do pé descalço junto dos cerca de três mil jovens alunos frequentadores do 

ensino primário da cidade. Nessa mesma carta é referida explicitamente a colaboração 

das entidades e autoridades militares e eclesiásticas nestas campanhas de educação. 

A condição de pé descalço significava, à época, a total proibição de entrada no recinto 

escolar. A campanha do Porto serviria à Liga como fundamento para pedir ao 

Subsecretário da Educação Nacional, Dr. Baltazar Rebelo de Sousa, que difundisse essa 

proibição a todas as escolas do país – educando o corpo mas censurando a alma. 

 

2.7. Do período relativo ao processo de aplicação do decreto-lei 23:867 de 1934 à 

desoneração da obrigação nele inscrito de infra-estruturação dos concelhos 

limítrofes no plano do abastecimento de água decorrentes do disposto no DL 36:323 

de 1947  

O saneamento “sem plano” e a reformulação da rede e dos edifícios ligados ao abastecimento de 

água à cidade e à sua região. (1933 – 1947) 
O problema da água e do abastecimento à cidade foi, efectivamente, a nova “bandeira” 
dos Serviços, ficando de novo as obras de ligação dos prédios ao colector geral de 
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saneamento paradas até ao período a que Albano Sarmento (engenheiro e Director-
delegado dos SMAS entre 1941 e 1959 e presidente da CMP entre 1942 e 1943) chamou 
de “febre do saneamento” (Sarmento, 1947), sem alinhamento e sem plano, a cargo da 
firma de capitais mistos portugueses e espanhóis Empresa de Melhoramentos 
Citadinos do Norte. De facto, mais dez anos se passaram desde a entrega definitiva do 
sistema de saneamento à Câmara em 1927. E mais dez anos se passariam até que, em 
1947, começaram as obras de extensão da rede sob a administração do engenheiro 
Albano Sarmento43 

 

2.7.1. A municipalização do serviço de abastecimento de água e a questão dos 

equipamentos de higiene pública 

Voltando à década de 1930, reforçamos a ideia do recentrar da actividade dos Serviços 

na questão da água – se bem que só concretizada a partir de 1938. Para além das obras 

enunciadas, progredia, por um lado, a instalação de novos marcos fontanários, e, por 

outro, a desactivação de vinte e duas fontes e mananciais de água. Fazendo a leitura 

dos processos de pedidos de abertura de poços (fig.254 a fig.259 ) e minas, verifica-se também 

uma forte iniciativa particular tendo os serviços que licenciar quase todos, 

especialmente aqueles que se relacionavam com a actividade rural e industrial (esta de 

novo em expansão). Esta situação verificava-se porque a CMP mostrava-se ainda 

incapaz de dar a resposta devida ampliando a rede de abastecimento. Registe-se, 

também, a campanha de construção de novos lavadouros e de restauro dos antigos, da 

responsabilidade dos SMAS. 44  

 

A atitude da CMP relativamente à herança recebida da Compagnie Générale des Eaux 

á Porto por via do processo de municipalização no que concerne os vários 

equipamentos urbanos de higiene e uso público foi responsável, conjuntamente com o 

imbróglio jurídico da sua propriedade, posse e exploração atribuída por inerência aos 

seus SMAS, pela situação de indefinição e de tardio melhoramento nestas estruturas, 

então vitais para a vida quotidiana, especialmente quando considerados os níveis de 

pobreza absoluta da generalidade da população portuense. 45  

 

Na impossibilidade de cobertura total do abastecimento de água a todo o concelho 

(pelos factores explicados neste trabalho), o aproveitamento das minas privadas e 

públicas, dos mananciais, das ribeiras, dos charcos e das presas de água revelava-se 

ainda, em plena década de 1930, o mais forte sustentáculo de apoio à actividade de 

lavagem de roupa da cidade sendo múltiplos os espaços informais onde decorria 

acompanhada da necessária secagem e coradouro. 

                                                 
43 PT/CMP/CMPEA/SMAS/Arquivo de Obra/Saneamento/Colectores/Extensões e substituições/1917-2006 
 
44 PT/CMP/CMPEA/SMAS/Arquivo de Obra/Abastecimento de água/Águas urbanas e Equipamentos 
públicos de higiene/poços, minas, mananciais, fontes, chafarizes, sentinas e lavadouros[1906-2006] 
45 idem 



 355

Por outro lado, constituíam-se por si, também, como importantes espaços de 

socialização da pobreza, em absolutas condições de degradação como se pode 

comprovar através das notícias que, pelo menos até ao início da década atrás referida, 

saíam na imprensa local de uma forma constante e com uma impressão bastante 

realista dos diversos quadros vividos em certas zonas da cidade. 

Esta situação que, de certa maneira, ameaçava perigar a saúde pública (como admite o 

Inspector de Higiene e Sanidade Municipal já no ano de 1937) (Porto, 1937), apenas se 

manifestava de uma forma diferente do que até então tinha acontecido, variando 

apenas a forma (já não eram só abaixo-assinados, mas a questão era já debatida na 

imprensa de uma forma destemida e encarada como preocupação por alguns 

dirigentes municipais e responsáveis de associações concelhias no campo da acção e 

assistência pública. 

 

O investimento público da cidade e dos seus serviços Municipalizados de Água e 

Saneamento limitou-se, pelo menos até 1937, a apenas registar as diferentes situações 

existentes na cidade e a efectuar escassas obras nalgumas estruturas recebidas através 

da municipalização, algumas delas com mais de duas dezenas de anos de construção e 

que necessitavam urgentemente de ser reparadas. 

O registo destes equipamentos seria realizado de uma forma bastante abrangente pelos 

Serviços de Higiene Municipal (recorrendo à informação dos SMAS) durante o ano de 

1936 e publicado em 1937, fazendo referência (de uma forma exaustiva) ao tipo de água 

e forma de abastecimento destes espaços, ao tipo de estrutura em consideração e ao seu 

estado de conservação (idem). Esta base, embora bastante completa, revelar-se-ia 

inconsequente na acção municipal pelas razões atrás expostas, maioritariamente do 

foro administrativo e jurídico. Contudo, já durante a década de 1940 (apesar de 

algumas acções pontuais de conservação, restauro e construção iniciadas em 1938), a 

acção do município privilegiaria a construção de novos equipamentos, a demolição de 

alguns existentes que não ofereciam condições de salubridade e a reconversão de 

alguns equipamentos construídos durante as décadas de 1910 e 1920.46 

 

Embora se abrissem novas frentes e novas responsabilidades pela execução da obra 

que ultrapassavam a esfera de acção do município (eg. bairros da responsabilidade da 

Direcção Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais) o grande contingente da obra 

executada até à resolução da questão da responsabilidade administrativa versou os 

melhoramentos das situações existentes e a transformação de algumas presas de água 

em algumas ribeiras da cidade em estruturas de lavadouro público aproveitando os 

recursos aquíferos existentes, investindo pouco no abastecimento de água canalizada 

dos Serviços. 47  

                                                 
46 idem 
47 idem 
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Como se referiu, o documento publicado em 1937, para além de descrever o estado 

deste tipo de equipamentos, fazia referência a determinados quadros do quotidiano, 

importantes de serem aqui destacados no sentido de se tentar compreender a urgência 

da definição de políticas públicas nesta área vital para o funcionamento da cidade. 
“Um dos assuntos para que foi solicitada a minha atenção, poucos dias depois de ter 
assumido o cargo que tenho a honra de desempenhar, de inspector de Higiene e Sanidade 
Municipais, foi o dos lavadouros públicos da cidade. 
Uma grande Comissão de mulheres, moradoras em S. Roque da Lameira, algumas das 
quais lavadeiras de profissão, outras fazendo esse serviço como encargo doméstico, veio 
procurar-me no meu gabinete, no edifício dos paços do Concelho, para formularem a sua 
reclamação acerca do estado em que se encontrava o lavadouro da Lameira de Cima, que 
utilizavam, por ser o que lhes ficava mais próximo.” (Porto, 1937) 
 

Cumpre dizer que, embora estes equipamentos de higiene fossem centrais no contexto 

do pensamento dos SMAS e da própria Câmara para fazer face à impossibilidade de 

cobertura real do abastecimento de água à cidade, igualmente significavam o sublinhar 

da pobreza urbana e a discriminação social, indo bastante além na gravidade da 

questão do que o que era exposto nos documentos oficiais e nas notícias encomendadas 

à imprensa cujos textos originais eram escritos pelos próprios Serviços e assim 

publicados sem qualquer critério jornalístico, funcionando como uma forma potente de 

propaganda. 
 

Considerando que, no que diz respeito aos equipamentos urbanos de higiene pública: 

- até 1927 (municipalização do serviço de abastecimento de água e de saneamento da 

cidade do Porto), a responsabilidade por este tipo de equipamentos estava a cargo dos 

serviços municipais, ou seja, de uma repartição específica da CMP; 

- entre 1927 e 1952, os SMAS assumiram a responsabilidade da manutenção, 

construção e exploração destes equipamentos, no âmbito das suas obrigações legais de 

saneamento urbano; 

- a partir de 1952, a CMP reassumiu as responsabilidades anteriormente definidas 

como dos SMAS, 

torna-se premente atentar sobre algumas ideias que poderão ajudar a compreender 

parte importante do processo de relação institucional entre os serviços municipais e 

municipalizados da Câmara Municipal do Porto. 

 

A 9 de Dezembro de 1947, o então Director dos Serviços de Finanças da Câmara 

Municipal do Porto, Francisco Ribeiro de Meireles, a propósito dos equipamentos de 

higiene urbana da cidade e da controvérsia legal relativamente à sua municipalização 

em 1927 (processo que se prolongava há vinte anos) afirma que: 
“Salvo o muito respeito pela opinião contrária, não se me afigura que haja qualquer 
ilegalidade na municipalização dos balneários, mictórios, sentinas, lavadouros (fig.260 a fig.287)  
e minas. 
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Na verdade, o art.º 164 do Código Administrativo expressamente admite a exploração de 
serviços públicos, sob a forma industrial., para captação e condução de águas, onde 
cabem as minas (nº 1), para aproveitamento de águas de esgotos e detritos, o que inclui as 
sentinas e mictórios (nº 2) e, por último, para a construção e funcionamento de balneários 
e lavadouros públicos (nº 4). Por outro lado, ao ser publicado, tanto o decreto de 1934 
como o de 1947, já estava há muito em vigor e em execução a deliberação de 25 de 
Dezembro de 1927 e nada do que se dispõe naqueles decretos invalida a referida 
deliberação; antes o artº 16º do Decreto-Lei nº 36:323 põe a cargo dos Serviços 
Municipalizados de Águas e de Saneamento, as despesas de administração e exploração 
da rede separada do saneamento, o que, sem esforço, envolve a ideia de sentinas, 
mictórios, lavadouros e balneários. Não me parece que se possa considerar saneada uma 
cidade onde não se assegure, colectivamente, a satisfação de certas necessidades 
fisiológicas pessoais, inadiáveis e a limpeza de corpos e roupas, da mesma forma que faz 
parte do saneamento de uma casa a instalação obrigatória das retretes, quarto de banho e 
lavadouro privativos.” 48 
 

A Câmara Municipal do Porto, de facto, não demonstrava interesse em resgatar a 

exploração destes equipamentos então sob a tutela dos SMAS. 

A exposição do então Director dos Serviços de Finanças da CMP demonstra claramente 

esse desinteresse. 
“E se o artº 16º não se refere mais explicitamente aos encargos impostos aos SMAS pela 
deliberação de 1927, foi certamente por estes Serviços não terem tido conhecimento do 
projecto do decreto e não terem podido sugerir que ficassem acautelados os interesses 
financeiros da Câmara, ao serem impostos e determinados os encargos dos Serviços. 
Portanto, entendo que, tanto à face da lei como das deliberações da Câmara, é legal e 
regular que os Serviços Municipalizados de Águas e Saneamento continuem a assegurar, 
por força das suas receitas, a exploração dos lavadouros, balneários, sentinas e mictórios 
públicos e bem assim a sua conservação e substituição, visto que, nas despesas de 
exploração se contêm as despesas com a amortização industrial das instalações e a 
reintegração do respectivo material.” 49 

 

Para além das questões de finanças do município, no seu entendimento, estava em 

questão também a manutenção adequada às necessidades inerentes à disponibilização 

ao público em geral de um conjunto de equipamentos públicos que, especialmente 

desde a década de 1930 (com excepção dos lavadouros) vinham sendo retirados do 

espaço público, sendo os SMAS a entidade indicada para a sua manutenção e 

subsequente exploração. 
(…) “uma vez que é evidente o gradual desaparecimento dos antigos urinóis e sentinas da 
cidade, entendo que deve caber aos SMAS a sua substituição, seja em local diverso, seja 
por instalações diferentes, mas de forma que os Serviços Municipalizados tenham em 
exploração e funcionamento o mesmo número de instalações sanitárias. Não me parece 
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que numa grande cidade se possa dispensar, nem sei de cidade importante no estrangeiro 
que as não tenha, ou as tenha feito desaparecer. Elas interessam especialmente aos 
forasteiros, àqueles milhares de pessoas que diariamente procuram o Porto para negócios 
e compras para negócios ou trabalhos e que tanto fomentam e cimentam o 
desenvolvimento e grandeza do seu comércio e da sua indústria.”50 
 

Na redacção deste documento interno da CMP constam também razões do foro social 

que se concluem das seguintes passagens (a enfatização de uma sociedade claramente 

estratificada por classes sociais economicamente distintas e a assunção da pobreza 

como realidade admissível está bem patente nestas palavras, assim como um pretenso 

justicialismo fiscal): 
“E interessam ainda aos humildes que não podem entrar ou recorrer aos cafés, às 
confeitarias elegantes e casas comerciais conhecidas para satisfazer necessidades que a 
ciência ainda não conseguiu evitar, derivar ou retardar. A situação que se vem notando é 
que se afigura pouco prestigiante para a Câmara e tende a por em cargo de particulares 
que já pagam as suas contribuições, um encargo que é exclusivamente do Município. Por 
isso e já que vem a talhe de foice, me permito discordar da orientação que vejo seguida de 
acabar com os urinóis e sentinas da cidade. E nem compreendo, como a continuar-se, a 
Polícia poderá evitar desacatos e emporcalhamentos das ruas, principalmente de noite, 
quando algumas instalações fecham e tanta gente continua a andar nas ruas.”51 

 

Entendendo estes equipamentos, mais concretamente a sua construção e manutenção 

como encargos de urbanização (portanto dos serviços municipais e não 

municipalizados), 
(…) “ a instalação de novos mictórios ou sentinas, lavadouros e balneários nas zonas onde 
se vão realizando as obras, da mesma forma que se consideram encargos de urbanização 
a instalação nos novos arruamentos das redes de saneamento, de água, de energia 
eléctrica com respectivos postes e candeeiros.”52 
 

Todavia, como se pode ler no texto do parecer jurídico, datado de 27 de Agosto de 

1948, da autoria de Melo Leote, advogado síndico dos Serviços, 
“A serem conservados em municipalização os serviços de balneários, lavadouros, 
mictórios e sentinas, constituindo um bloco separado, terão de ser explorados sob a forma 
industrial, e portanto sem prestações gratuitas, já porque estas contrariam essa forma de 
exploração, já porque lho vedam as instruções de 2 de Junho de 1936 (lei dos 
fornecimentos públicos).”53 

 

Para além disso, segundo este parecer jurídico, tratando-se de um serviço industrial 

que pressupunha lucros de exploração, o caminho a seguir deveria ser a constituição 

de um bloco autónomo no âmbito do serviço municipalizado, de forma a contornar a 

vocação industrial legalmente atribuída aos SMAS, e, não podendo admitir-se outro 
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financiamento a serviços municipalizados que não seja a cobertura de saldos negativos, 

este novo serviço teria forçosamente que se auto sustentar financeiramente. 

 

Subjacente a esta polémica instalada no final da década de 1940 está uma questão de 

fundo perante a qual o município portuense (e também os seus SMAS) sempre 

assumiu uma posição, no mínimo, ambígua, que remonta à municipalização do 

serviço. 

Em qualquer dos diplomas legais publicados entre 1927 e 1947, a questão do 

abastecimento de água sempre dominou as interpretações, deixando à livre 

interpretação tudo o que remetia para o saneamento e as formas indirectas de 

utilização de água pelo público, no espaço público. 
“Diz-se que, em continuidade do regime do decreto-lei nº 23:867, de 17 de Maio de 1934, 
aquele diploma estabelece um regime de aplicação de receitas incompatível com o custeio 
do serviço de lavadouros, mictórios e sentinas e até com o dos balneários. 
Parece constituir base dessa opinião a redacção do artigo 1º do decreto-lei nº 36:323 (1947), 
que é a seguinte: 
«Compete à Câmara Municipal do Porto, por intermédio dos seus Serviços 
Municipalizados de Águas e Saneamento: a) O abastecimento de água á cidade do Porto, 
incluindo a sua captação, tratamento, adução e distribuição para usos públicos, 
domésticos e industriais; b) O fornecimento de água potável aos concelhos de Vila Nova 
de Gaia, Matosinhos e Gondomar e às zonas dos concelhos da Maia, Valongo e Espinho 
que puderem economicamente ser abastecidas pelo seu sistema». 
Quem leia isoladamente este preceito poderá com bom fundamento sustentar que aqui se 
define inteiramente o objectivo da actividade dos serviços municipalizados em questão. 
Mas o relatório que precede a parte dispositiva ou normativa deste diploma restringe 
notavelmente o seu alcance. 
Desse relatório vê-se claramente que o novo diploma encarou apenas um problema: o do 
abastecimento de águas, ao qual só incidentemente, e de certo por razões técnicas, se 
ligou o do saneamento.”54 

 

Melo Leote argumentaria, ainda em defesa da sua tese: 
“Isso não significa, de forma alguma, em nossa opinião, que da municipalização 
devessem ser excluídos os outros serviços que lhe estavam confiados, e sim apenas que se 
abstraiu de todas as restantes actividades cuja execução não se encontrava 
fundamentalmente ligada á das águas. 
E não se diga que essa ligação existia pelo simples facto de todas elas consumirem água. 
Não faltam pela cidade actividades oficiais que não podem prescindir da água e que, nem 
por isso, ninguém pensou jamais em articular num serviço de águas.” 
(…) O artigo 17º esclarece inteiramente a questão. Diz-se aí: «satisfeitos os encargos 
indicados no artigo anterior, qualquer lucro, quando o haja, só poderá ser aplicado no 
barateamento do preço da água». 
Não há, portanto, qualquer dúvida, na nossa opinião de que aqueles outros serviços 
jamais poderão ser englobados na economia dos serviços propriamente das águas e do 
saneamento.”55 
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Esta polémica surge alicerçada em duas questões de ordem prática. 

A primeira, de carácter imediato, prende-se com a responsabilidade legal sobre as 

sentinas existentes na esplanada junto ao Castelo de S. João da Foz, as quais os SMAS 

afirmam desconhecer a existência e a tutela técnica e administrativa. 

A segunda resulta da possibilidade de que, após a entrada em vigor do decreto-lei nº 

36:323 (que desonerou o Porto da responsabilidade de infraestruturar os concelhos 

limítrofes), ter-se começado a equacionar outras formas de libertação de encargos 

financeiros que pudessem estar à margem do que, à época, se entendia nos SMAS 

como suas obrigações de serviço, logo de custeio e manutenção. 

 

A Câmara, em 1952, através dos seus Serviços Municipais de Habitações Populares, 

ainda tenta libertar-se deste encargo, mas sem sucesso. 

Apelando, em informação ao ofício daqueles serviços municipais, a Secção de 

Património, alerta para o uma passagem da acta da reunião camarária de 1 de Abril de 

1927, onde foi aprovado que: 
“Nos termos da resolução tomada em sessão de 28 de Março do corrente «resgate» e 
«municipalização» do abastecimento de água à cidade, proponho o seguinte: 
Orgânica dos Serviços Municipalizados de Águas e Saneamento: 
Art.º 1º - É instalado no próximo dia 1º de Abril, como Serviço Municipal autónomo, o 
Serviço Municipalizado de Águas e Saneamento, com carácter de autonomia 
administrativa, dentro das leis em vigor, competindo-lhe:” 
(…) “e) Tudo o que se refira e interesse às sentinas e mictórios de uso público, com ou 
sem pessoal privativo; 
Em face da alínea e) do art.º 1º da Orgânica, não me parece que possa ser aceite a doutrina 
do ofício que antecede.”56 
 

Face a esta problemática, torna-se premente a pergunta: mas afinal o que é que se 

municipalizou concretamente no dia 1 de Abril de 1927? Não será perfeitamente 

ambígua a designação de Serviços Municipalizados de “Águas e Saneamento”, se se 

atentar no que, efectivamente foi resgatado à concessão privada, o abastecimento e a 

exploração das águas? 

Os restantes serviços, de facto, eram municipais e, se atendermos à informação que o 

engenheiro Albano Sarmento, como Director-delegado dos SMAS, remete para o 

Conselho de Administração destes Serviços em Novembro de 1947, a situação é 

descrita de uma forma absolutamente clara (talvez pela primeira vez desde 1927). 
“Ao municipalizar o abastecimento de água à cidade em 1927, a Câmara atribuiu ao novo 
Serviço: 
a) – estudo, construção e exploração do sistema do abastecimento de água à cidade, que 
até ali competia à Companhia das Águas do Porto. 
b) – estudo, construção e aproveitamento de todas as águas municipais (minas, fontes e 
tanques). 
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c) – processos e concessão de licenças para quaisquer trabalhos de águas particulares, 
incluindo poços. 
d) – estudo, construção e exploração da rede tubular de esgotos denominada 
«saneamento». 
e) – tudo o que se refira e interesse às sentinas e mictórios de uso público, com ou sem 
pessoal privativo. 
Mais tarde, por deliberação da Câmara de 25 de Novembro de 1927 foram ainda 
entregues à Administração dos serviços os balneários municipais, extinguindo-se no seu 
orçamento municipal as respectivas verbas.”57 

 

Sarmento advoga ainda que, no que respeita à responsabilidade (sobretudo ao custeio 

dos gastos inerentes à obra e manutenção), quer no que respeita ao equipamento de 

higiene pública, quer ao saneamento e à sua implementação e expansão urbana, a 

situação de subsídio financeiro da CMP não permitia grande iniciativa, caucionando 

mesmo a actividade dos Serviços, facto este que, entre 1947 e 1952, se esforçou por 

reverter em favor da obra dos SMAS. 
“Assim têm vivido os Serviços Municipalizados de Águas e de saneamento desde a sua 
fundação, embora até 1937 a Câmara os tivesse subsidiado para ajudar o custeio das 
actividades [na citação anterior referidas como] b), c) e e) que na verdade lhes não 
pertenciam. Em 1934 foi publicado o decreto-lei nº 23:867 que regulava o regime de 
abastecimento de água ao Porto. Nele se fixavam os usos que podiam ter os rendimentos 
provenientes da venda de água e do aluguer de contadores e esses usos eram o 
pagamento dos encargos financeiros das despesas gerais e de exploração do 
abastecimento de águas, e uma provisão bem determinada, e não muito grande, para a 
ampliação da rede. O preço da água era calculado de forma a satisfazer a estes encargos. 
Na terceira fase de obras ainda se previa a constituição de um fundo para a ampliação da 
rede de esgotos.”58 

 

Todavia, ainda segundo Sarmento, nada se dizia relativamente à exploração do 

saneamento, o qual se pensava tinha receitas próprias que deveriam cobrir as despesas 

de obra e manutenção. 
“Mas não chegavam, nem sequer para a exploração da rede, quanto mais para todas as 
outras actividades que lhe tinham sido anexadas. O resultado foi que o rendimento das 
águas foi desviado para esses fins, com violação da lei e prejuízo do desenvolvimento e 
ampliação do Serviço. 
Em 4 de Junho de 1947 foi publicado o decreto-lei nº 36:323” (…) “Mas continua a ser 
regulada a aplicação das receitas dos Serviços desta vez juntando as águas e o 
saneamento (rede tubular), mas não cabe nessa regulação o custeio dos serviços já 
referidos: minas, lavadouros, balneários, mictórios e sentinas. 
A continuação pois do status quo ante constitui uma ilegalidade e prejudica a aplicação 
normal das receitas livres dos Serviços: ampliação do sistema de abastecimento de águas 
e da rede separada de esgotos (saneamento).” 
Como poderão os serviços ser libertos daqueles encargos? Duas formas se vêm possíveis: 
ou a Câmara toma pura e simplesmente conta daqueles serviços, aceitando o pessoal que 
neles trabalha, ou nós, serviços Municipalizados, continuamos a assegurar o seu 
funcionamento, recebendo para isso uma dotação; essa dotação seria exclusivamente 
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destinada ao custeio, ficando as obras novas a cargo da câmara que as executaria 
directamente ou por nosso intermédio, conforme em cada caso o julgasse conveniente.”59 

 

A intenção dos SMAS, no final de 1947, era eximir-se da responsabilidade do ónus 

financeiro da tutela daqueles equipamentos urbanos e aplicar as verbas neles 

empregues, na obra de saneamento da freguesia da Foz, então, julgada estruturante do 

sistema geral. 

 
Por fim, no ano de 1952, resultante da aprovação e assinatura do Ministro do Interior e 
respectiva publicação em Diário do Governo da deliberação da Câmara Municipal do 
Porto, tomada em reunião ordinária de 17 de Outubro de 1951, os serviços em causa 
são desintegrados dos SMAS e passam, a partir de 1 de Janeiro de 1952, a ser 
explorados directamente pelo Município, para cujo quadro de pessoal transita o 
pessoal adstrito aos serviços a transferir, assim como, através de ordem de serviço 
interna (nº 15/52) assinada pelo engenheiro Albano Sarmento, os documentos 
necessários relativos às instalações e materiais transmitidos. 60  

Por último, poderá questionar-se qual a razão de não se ter colocado este problema, 

com contornos legais mais dilatados do que aparenta uma análise superficial somente 

sobre a quem compete explorar e manter os equipamentos. 

Francisco Goulão, presidente do Conselho de Administração dos SMAS avança, em 

1951, algumas notas explicativas que podem ser bastante úteis para a compreensão do 

processo. 
“Perguntar-se-á talvez por que razão sendo o decreto-lei nº 23.867 tão claro sobre a 
aplicação dos rendimentos da água, não se pôs durante a sua vigência a questão que 
agora se põe. A razão é simples. É que, tendo várias dificuldades protelado a realização 
do empréstimo até 1939, veio a eclosão da guerra alterar os planos feitos e a circunstância 
de não ter sido possível cumprir as condições financeiras e o programa de realizações 
distraiu a atenção das disposições administrativas que só em muito pequena parte foram 
cumpridas. Contudo, aos repetidos pedidos da Câmara para modificar essas disposições, 
sempre o Governo de então respondeu que o abastecimento de água do Porto teria de se 
fazer dentro do decreto-lei nº 23:867. 
O princípio porém de não poderem ser os rendimentos provenientes da água desviados 
para outros fins tem sido sempre seguido. 
Assim o decreto-lei nº 29:216 de 6 de Dezembro de 1938, em vigor, diz no seu artº 6º «O 
excesso das receitas provenientes dos rendimentos da água sobre as despesas do 
respectivo serviço será destinado a constituir um fundo especial para obras de 
abastecimento de águas e saneamento nas sedes ou em quaisquer povoações dos 
respectivos concelhos.”61 
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A legitimidade da inclusão num serviço então entendido como industrial de prestações 

de serviços que, ou eram efectuadas gratuitamente ou a título simbólico, 

respectivamente lavadouros e mictórios e retretes públicas e balneários, era muito 

duvidosa, tal qual era duvidosa a tutela das minas de água, que, de acordo com as 

palavras do advogado-síndico, Dr. Melo Leote, “na sua maior parte se tratavam de 

restos do antigo sistema de águas do Porto, anterior a 1886” sendo “alguma água 

aproveitada na alimentação de lavadouros, jardins e parte ornamental de fontes” e 

“não produz qualquer receita e tem despesa não desprezível com a manutenção das 

caixas onde se distribuem as águas vendidas a particulares pela Câmara em diversas 

épocas e sem limitação de tempo.”62 

 

Ainda segundo Francisco Goulão, “a fórmula de financiamento que foi usada até 1937 

não é legal. Apenas a Câmara poderia pagar os deficits que se verificassem numa 

exploração economicamente separada.” 

 

Os SMAS estavam, praticamente desde a sua fundação, sem grande flexibilidade 

financeira. Surgia agora a oportunidade de rentabilizar a suas próprias receitas naquilo 

para que tinham sido mandatados. 

O que podemos discutir sempre é se esse mandato era o suficiente para as necessidades 

reais da cidade. A transferência equívoca e ambígua, em 1927, a par da 

municipalização do serviço de abastecimento de águas de muitas valências atribuídas 

aos serviços municipais, apesar de toda a regulamentação e legislação produzidas, não 

criaram nunca o quadro legal suficientemente claro e objectivo que permitisse, pelo 

menos até à década de 1950, encetar uma política pública municipal consistente e 

sustentável no âmbito da higiene e abastecimento de águas, no Porto. 
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Fig.254 – Projecto anexo ao requerimento de pedido de abertura de poços, 1929, planta, escala 1.500  
Fig.255 – Projecto anexo ao requerimento de pedido de abertura de poços, 1921, planta, escala 1.500 

     
Fig.256 – Projecto anexo ao requerimento de pedido de abertura de poços, 1922, planta, escala 1.500 
Fig.257 – Projecto anexo ao requerimento de pedido de abertura de poços, 1924, planta, escala 1.500 

 
PT/CMP/CMPEA/SMAS/Arquivo de Obra/Abastecimento de água/Captações/Poços e minas 
particulares/[1914]1922-1937[1971]/processo de licenciamento/plantas 
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Fig.258 – Projecto anexo ao requerimento de pedido de abertura de poços, 1940, planta, escala 1.500 

 
Fig.259 – Projecto anexo ao requerimento de pedido de abertura de poços, 1940, planta, escala 1.1000 

 
PT/CMP/CMPEA/SMAS/Arquivo de Obra/Abastecimento de água/Captações/Poços e minas 

particulares/[1914]1922-1937[1971]/processo de licenciamento/plantas 
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Fig.260 – Lavadouro da Fonte da Manga, 1940 

 
Fig.261 – Lavadouro do Seixal, 1940 
 
PT/CMP/CMPEA/SMAS/Arquivo de Obra/Abastecimento de água/Águas municipais/Equipamentos 
públicos de higiene/lavadouros da Fonte Manga e do Seixal/1940 
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Fig.262 – Lavadouro das Azenhas de Vilar, 1940 

 
Fig.263 – Lavadouro do Ouro, 1940 

 
PT/CMP/CMPEA/SMAS/Arquivo de Obra/Abastecimento de água/Águas municipais/Equipamentos 

públicos de higiene/lavadouro das Azenhas de Vilar e lavadouro do Ouro/1940 



 368

 
 
 
 
 

 
Fig.264 – Lavadouro de Ramalde, 1939 

 
Fig.265 – Lavadouro de Ramalde do Meio, 1940 
 
PT/CMP/CMPEA/SMAS/Arquivo de Obra/Abastecimento de água/Águas municipais/Equipamentos 
públicos de higiene/lavadouro de Ramalde (1939) e de Ramalde do Meio/1940 
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Fig.266 – Lavadouro de Ramalde, 1940 
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públicos de higiene/lavadouro/1940 
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Fig.267 – Lavadouro das Virtudes, 1940 

 
Fig.268 – Lavadouro das Fontaínhas, 1938 
 
PT/CMP/CMPEA/SMAS/Arquivo de Obra/Abastecimento de água/Águas municipais/Equipamentos 
públicos de higiene/lavadouros das Virtudes (1940) e das Fontainhas/1938 
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Fig.269 – Lavadouro da Ervilha, 1940 

 
PT/CMP/CMPEA/SMAS/Arquivo de Obra/Abastecimento de água/Águas municipais/Equipamentos 

públicos de higiene/lavadouro da Ervilha/1940 
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Fig.270 – Lavadouro do Revilão, 1940 

 
Fig.271 – Lavadouro da Lameira (Aldoar), 1940 
 
PT/CMP/CMPEA/SMAS/Arquivo de Obra/Abastecimento de água/Águas municipais/Equipamentos 
públicos de higiene/lavadouros do Revilão e da Lameira (Aldoar)/1940 
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Fig.272 – Lavadouro em Campanhã, 1940 

 
Fig.273 – Lavadouro das Barrocas, 1940 

 
PT/CMP/CMPEA/SMAS/Arquivo de Obra/Abastecimento de água/Águas municipais/Equipamentos 

públicos de higiene/lavadouro em Campanhã e lavadouro das Barrocas/1940 
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Fig.274 – Lavadouro de Contumil, 1940 

 
Fig.275 – Lavadouro de Monte Currais, 1940 
 
PT/CMP/CMPEA/SMAS/Arquivo de Obra/Abastecimento de água/Águas municipais/Equipamentos 
públicos de higiene/lavadouros de Contumil e de Monte Currais/1940 
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Fig.276 – Lavadouro de Noeda antes da intervenção do município, 1941 

 
Fig.277 – Lavadouro de Noeda após a intervenção do município, 1942 

 
PT/CMP/CMPEA/SMAS/Arquivo de Obra/Abastecimento de água/Águas municipais/Equipamentos 

públicos de higiene/lavadouro de Noeda/1941 e 1942 
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Fig.278 – Lavadouro da Presa Velha, 1941 

 
Fig.279 – Lavadouro da Presa Velha, 1941 
 
PT/CMP/CMPEA/SMAS/Arquivo de Obra/Abastecimento de água/Águas municipais/Equipamentos 
públicos de higiene/lavadouro da Presa Velha/1941 
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Fig.280 – Lavadouro da Presa Velha, 1941 

 
Fig.281 – Lavadouro da Presa Velha, 1941 

 
PT/CMP/CMPEA/SMAS/Arquivo de Obra/Abastecimento de água/Águas municipais/Equipamentos 

públicos de higiene/lavadouro/1941 
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Fig.282 – Lavadouro do Fontelo, 1940 
 
PT/CMP/CMPEA/SMAS/Arquivo de Obra/Abastecimento de água/Águas municipais/Equipamentos 
públicos de higiene/lavadouro do Fontelo/1940 
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Fig.283 – Lavadouro da Arca d’Água, 1940 

 
PT/CMP/CMPEA/SMAS/Arquivo de Obra/Abastecimento de água/Águas municipais/Equipamentos 

públicos de higiene/lavadouro da Arca de Água/1940 
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Fig.284–balneário do Campo 24 de Agosto, 1950 
 
PT/CMP/CMPEA/SMAS/Arquivo de Obra/Abastecimento de água/Águas Municipais/Equipamentos 
urbanos de higiene/Sentinas e Balneários/Balneário do Campo 24 de Agosto/[1950] 
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Fig.285 – Sentina pública, intervenção dos SMAS, 1940, planta, escala 1.50 

 
Fig.286 – Sentina pública, intervenção dos SMAS, 1940, plantas, escala 1.500 e 1.100 

 
Fig.287 – Sentina pública, intervenção dos SMAS, 1940, planta, escala 1.25 

 
PT/CMP/CMPEA/SMAS/Arquivo de Obra/Abastecimento de água/Águas municipais/Sentinas e 

Balneários/Processos vários 
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2.7.2. O abrandamento da obra de infra-estruturação dos SMAS e a degradação do 

ambiente urbano  

Com a publicação do Decreto-lei 23:867 de 17 de Maio de 1934 (que encarrega os SMAS 

da instalação dos sistemas de alimentação de água de V. N. de Gaia, Gondomar e 

Matosinhos e que fixa os novos princípios para o regime legal de abastecimento de 

águas), o Porto assumia a importância de “cabeça de região”. No entanto, deixou de se 

focar nos seus próprios problemas por mais dez anos, recomeçando aí os trabalhos a 

que se tinha proposto dar corpo na altura da municipalização. Na prática, a resolução 

do problema do abastecimento de água esteve adiado por quarenta anos e o do 

saneamento durante trinta. De facto, tal como a cidade, por muito que tenha estado em 

obras desde o final do século XIX, sempre se viu adiada nos últimos cem anos. 

 

No ano de 1953, os SMAS, em documento de informação interna 63, sublinhava-se o 

facto de, mesmo no interior da zona Sul da cidade (delimitada, no caso, entre o Freixo e 

Sobreiras, não se expandindo, para Norte, muito para além da Rua da Constituição), 

muitas áreas ainda se encontrarem por sanear, sendo urgentes os trabalhos de extensão 

da rede de colectores existentes. No caso das restantes zonas (Norte e Oeste e, 

sobretudo, Leste), seria necessário equacionar uma fórmula que permitisse reproduzir, 

no tempo gasto e na profundidade da obra, os trabalhos que decorreram entre 1904 e 

1909. 

Acresce ainda o facto de a obra estruturante de todo o sistema de saneamento da 

cidade – o colector marginal – não estar ainda completa faltando terminar o troço mais 

a poente, precisamente entre os tanques de Sobreiras e o Castelo do Queijo. Este 

colector, funcionando em conduta forçada, conduzirá àqueles tanques, os esgotos de 

toda a zona Oeste. Essa zona, fundamentalmente, numa fase inicial correspondente ao 

saneamento da Foz e Nevogilde revela-se, desde os primeiros planos sustentados para 

a sua execução (estudados desde o ano de 1935), de importância estratégica para a 

cidade, uma vez que, para além de se tratar de uma zona densamente povoada, se 

revestir de enorme importância turística, especialmente no período da época balnear, 

entre Junho e Setembro. 

O orçamento ordinário dos Serviços não permite, isoladamente, avançar para a 

execução da obra, tendo sido necessário recorrer, à semelhança de obras anteriores, à 

contracção de empréstimos com a Caixa Geral de Depósitos, Crédito e Previdência 

O quadro de pessoal então ao serviço dos SMAS permitia que toda a mão-de-obra fosse 

garantida por recursos internos, sendo o empréstimo utilizado para a aquisição de 

material. O responsável governamental (Ministro das Obras Públicas) acedeu em 

recomendar a sua prioridade e, por fim, o processo de saneamento da zona ocidental 

da cidade seria iniciado. Tratava-se de uma obra subterrânea, por isso sem grande 

                                                 
63 PT/CMP/CMPEA/SMAS/Arquivo de Obra/Saneamento/Colectores/Saneamento da Foz/1903-
1960/Processo especial-poluição da foz do rio Douro e das praias da Foz 
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visibilidade e impacto aparente e imediato. A sua execução far-se-ia notar pelos seus 

efeitos a longo prazo, revelando que o investimento em obras de infra-estruturação, 

desagradáveis ao utente do espaço público na sua fase de realização, eventualmente 

até impopulares para os decisores e gestores municipais, são o que permite que a 

edificação e o ambiente urbano possam ter, a médio e a longo prazo, uma melhoria 

considerável quanto aos seus níveis de resposta a questões como o conforto e a higiene 

humana e a salubrização do espaço, seja ele público ou privado. 

 

As descrições sobre as condições das praias da Foz entre o final da década de 1930 e a 

década de 1950 informam claramente sobre a degradação do ambiente urbano da 

cidade numa das suas áreas socialmente mais elitizadas, tanto pela população 

residente (em especial na freguesia de Nevogilde) como pelos inúmeros visitantes. A 

convivência diária (descrita no processo de plano iniciado em 1940 e revisto em 1941, 

1945 e 1951/53) entre os dejectos humanos e os utilizadores das praias levantavam 

enormes interrogações (inclusivamente aos próprios SMAS) sobre as condições 

efectivas de frequência saudável. Os resíduos eram despejados “a céu aberto”, sem 

qualquer tratamento, nas areias das praias, sendo que, especialmente na baixa-mar 

(quando nelas se concentrava um maior número de pessoas) a situação atingia níveis 

que perigavam a saúde pública. Embora esta situação não tivesse muito eco na 

imprensa (censurada previamente), é possível ler (quer nos preâmbulos dos planos e 

projectos, quer nos relatórios dos inspectores e do laboratório de análises dos serviços, 

passagens que (ainda que apenas para uso interno) alertavam para a insustentabilidade 

da situação por muito mais tempo. 64 

 

Na década de 1930, a problemática da qualidade do ambiente urbano (apesar de não 

nomeada desta forma) era discutida reservadamente nos SMAS (são muitos os 

processos especiais dedicados a esta temática). Tanto a qualidade das águas que 

abasteciam a cidade como o tratamento dos seus esgotos estavam sujeitos a uma 

vigilância interna bastante apertada, embora o que transparecia para a opinião pública 

era que a questão estava controlada e não constituía perigo para a saúde pública. 

 

Como exemplo do processo de branqueamento da informação para o exterior é 

interessante observar o tratamento conferido a quatro episódios que, apesar do 

controlo apertado, conseguiram ocupar algumas páginas de jornais. 

O primeiro, relativo à qualidade das águas que abasteciam a cidade, prende-se com as 

indústrias de transformação que existiam ao longo das margens do Rio Sousa e do seu 

afluente, o Rio Ferreira – os tintos que estas fábricas escoavam directamente para estes 

rios não eram tratados após o ponto de captação na Central do Sousa. O episódio, 

denunciado por uma empresa de refrigerantes, punha em causa a qualidade das águas 

                                                 
64 idem 
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e, mesmo negando para o exterior a complexidade desse facto, os SMAS promoveram 

os devidos processos internos na tentativa de resolução do problema. A polémica foi 

relativamente silenciada – não significando tal que as águas captadas fossem isentas de 

químicos prejudiciais à saúde pública.65 

 

O segundo caso, directamente relacionado com as condições em que a Companhia das 

Águas (CGEAUX) havia deixado as condutas da cidade, arrastar-se-ia por toda a 

década de 1930, dando origem a vários trabalhos de desincrustação das condutas e, por 

fim, à substituição de alguns troços, já durante a década de 1940, num processo de 

extensão e de substituição da rede que se prolongaria pelas duas décadas seguintes. O 

bloqueio orçamental em que se encontrava a administração dos SMAS (relacionado 

substancialmente com a obrigatoriedade da aplicação dos seus recursos nas obras de 

infra-estruturação dos concelhos limítrofes) apenas permitiria, como referido no 

presente texto, a execução de pequenas obras de regularização sucedendo que as 

grandes e estruturantes empreitadas (reservatórios, novas centrais e ampliação das 

adutoras e elevatórias), apesar de algum investimento entre 1928 e 1931 (fig.288 a fig.306), 

teriam que esperar pela década de 1940 (fig.307 e fig.314) para o apenas repensar da sua 

realização e, ainda mais uma década, para a consecução do projecto, realização da obra 

e entrada em serviço operacional.66 

 

O terceiro episódio, também (pelo menos na parte inicial – entre 1927 e 1932) sujeito a 

escrutínio jornalístico foi o que se relacionou com o processo de retirada e posterior 

reinstalação dos equipamentos públicos de abastecimento de água (fontes, chafarizes e 

marcos fontenários) e de higiene urbana (sentinas, balneários e lavadouros). 

Esta questão urbana não se absteve de compreender alguns contornos absolutamente 

contraditórios e até paradoxais. 

Entre 1927 e 1931 foram inúmeros os processos que deram entrada na Secretaria dos 

Serviços assinados por grupos de moradores de zonas da cidade não abrangidas pelo 

abastecimento de água (mas não só) reclamando a instalação de marcos fontenários 

para seu uso, aos quais os SMAS, dentro do possível (entenda-se, quando não havia 

expectativa de cobertura da rede que pretendia ligar as condutas aos prédios), foram 

dando resposta. Contudo, ainda durante a década de 1930, deu-se início ao processo de 

retirada das fontes públicas e dos fontenários de forma a contornar o processo de 

degradação do seu uso e a estancar a crescente contaminação destes equipamentos de 

uso público. O paradoxo e a contradição está em que, ao mesmo tempo que retiravam, 

os SMAS não logravam alargar a rede de prédios servidos pelo abastecimento de água, 

verificando-se que, entre as décadas de 1930 e 1940, largas faixas de território 

                                                 
65 PT/CMP/CMPEA/SMAS/Arquivo de Obra/Saneamento/Colectores/Saneamento da Foz/1903-
1960/Processo especial-poluição da foz do rio Douro e das praias da Foz/Rio Ferreira 
66 PT/CMP/CMPEA/SMAS/Arquivo de Obra/Abastecimento de água/Condutas/ Desincrustação/ 1927-1960 
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deixariam de estar, efectivamente, abrangidas pelo sistema, tendo os moradores que 

recorrer aos mananciais e às nascentes para a satisfação das suas necessidades básicas. 

Algumas destas fontes e marcos fontenários seriam reactivadas (fig.315 a fig.318 ) ou 

recolocadas, passando a estar de novo ao serviço das populações (outras seriam 

colocada nos jardins e mata da sede dos SMAS), constituindo, contudo, mais uma 

operação de propaganda do que uma intervenção estruturante de obra pública. Os 

fundamentos alegados no início da década de 1930 para a sua retirada, afinal, não se 

haviam extinguido, não significando que a acção de recolocação correspondesse a uma 

melhoria das condições, antes pelo contrário, espelhando sim uma atitude de recurso 

face às inúmeras dificuldades financeiras que os SMAS enfrentavam neste período.67 

 

Um quarto episódio (tratado com algum cuidado pelos Serviços) foi, a propósito da 

obra de saneamento (ligação dos prédios aos colectores gerais (fig.319 a fig.331 )), a relação 

com a empresa de capitais espanhóis responsável pela sua realização (Empresa de 

Melhoramentos Citadinos do Norte).68 

As “Extensões Complementares da Rede de Saneamento”, assim descritas em 

informação interna dos SMAS datada de 7 de Junho de 1938, correspondiam ao 

mencionado na seguinte descrição: 
(…)” Depois da recepção definitiva da empreitada, a Câmara Municipal do Porto tem 
ampliado a rede em algumas dezenas de quilómetros estendendo-a a ruas abertas 
posteriormente á execução das obras e a outras, que, embora previstas no projecto, não 
foram executadas, talvez porque o reduzido número de habitações então o não 
justificasse. 
Como, porém, estas extensões trazem cargos elevados que as possibilidades financeiras 
da Câmara Municipal do Porto não comportam, pelo menos com a rapidez necessária, há 
ainda um elevado número de ruas na parte abrangida pela rede de saneamento onde não 
foi ainda possível estabelecer a respectiva canalização, apesar de hoje o desenvolvimento 
das construções o justificar e exigir. 
Este complemento da rede de saneamento torna-se bastante urgente, em virtude de 
estarem já saneados cerca de 20000 prédios, por força do Decreto-Lei nº 27.724, de 25 de 
Maio de 1937, o que impõe o saneamento dos restantes, sob pena da cidade não se poder 
considerar saneada.” 
(…) “ Além destas extensões, com o comprimento total de 16.705 metros e orçamentadas 
em 2101211$00 (dois mil cento e um contos e duzentos e onze escudos e dez centavos), 
estão em elaboração os projectos de canalização em outras ruas, com o comprimento total 
de cerca de 8000 metros e que elevarão aquele orçamento a mais de 3000 contos, com os 
preços de adjudicação das obras de saneamento dos prédios à Empresa de 
Melhoramentos Citadinos do Norte e respectiva correcção de praça, nos termos do 
Decreto-Lei nº 27.724, já citado e Caderno de Encargos.” 69 

                                                 
67 PT/CMP/CMPEA/SMAS/Arquivo de Obra/Abastecimento de água/Águas urbanas e Equipamentos 
públicos de higiene/poços, minas, mananciais, fontes, chafarizes, sentinas e lavadouros[1906-2006]/ 
pedidos de colocação/peças escritas e desenhadas 
68 PT/CMP/CMPEA/SMAS/Arquivo de Obra/Saneamento/Ramais/colocação e substituição/ EMCN [1935-
1942] 
69 PT/CMP/CMPEA/SMAS/Arquivo de Obra/Saneamento/Ramais/colocação e substituição/ Extensões 
complementares de saneamento [1934-1960] 
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A escritura foi assinada no edifício da CMP a funcionar no Paço Episcopal, ao terreiro 

de D. Afonso Henriques, Sé, com data de 18 de Maio de 1935.70 

Ao abrigo do artigo 17 do D.L. 23:875 de 19 de Maio de 1934 e por anúncio da CMP de 

15 de Janeiro de 1935, esta deliberou abrir concurso para a adjudicação das obras 

sanitárias interiores e sua ligação à rede de saneamento de todos e cada um dos 

prédios sitos na área da cidade do Porto servida por essa rede e cujos proprietários não 

tenham ou não venham a realizar estas obras dentro do prazo prescrito no citado 

decreto-lei e seu regulamento, anúncio que foi acompanhado das respectivas condições 

do concurso e bases gerais de adjudicação, nas quais se declarou que as propostas tanto 

podiam ser para a realização das obras da primeira zona, como de todas as quatro em 

que a cidade se acha dividida. 

Neste documento são estipuladas as condições e encargos da obra na sua totalidade. – 

o documento faz referência às zonas e arruamentos dotar de ramais de ligação, mas 

não enumera a quantidade de prédios a ligar à rede geral. 

 

Mais uma vez, o município recorria aos serviços de uma empresa externa para a 

realização de obra pública, por via de não possuir os recursos para a sua realização. 

Este processo revelar-se-ia absolutamente danoso para a autarquia que, passados dois 

anos, seria forçada, pelas circunstâncias e pela falta de trabalho realizado (ou realizado 

de forma incompleta ou deficiente), a resolver o contrato com a firma espanhola. 

No ano de 1941, seria assinado o distrate, obedecendo ao seguinte articulado legal: 
“E pelo primeiro outorgante foi dito: Que por escritura de dezoito de Maio de mil 
novecentos e trinta e cinco, lavrada no livro da nota privativa desta Câmara, número 
noventa e seis de folhas cento vinte e seis a cento cinquenta e seis, a Empresa de 
Melhoramentos Citadinos do Norte” (…) “assumiu a obrigação de execução das obras 
sanitárias interiores e sua ligação à rede do saneamento de todo e cada um dos prédios 
sitos na área da cidade do Porto servida por esta rede, empreitada posta a concurso por 
esta Câmara, por intermédio dos seus Serviços Municipalizados de Águas e Saneamento, 
conforme anúncio de quinze de Janeiro de mil novecentos e trinta e cinco; que tendo a 
empresa representada pelos segundos outorgantes requerido ao Conselho de 
Administração dos Serviços Municipalizados de Águas e Saneamento, para ser dado fim 
esse contrato, foi por seu despacho de doze do mês corrente, deferida esta pretensão, mas 
nas condições propostas pelos referidos Serviços” (…)71 

 

A empreitada de ligações dos prédios à rede geral traduziu-se, novamente, num 

adiamento. A acção da empresa espanhola, para além de não cumprir o 

contratualizado no que diz respeito às prioridades de intervenção, padeceu de falhas 

técnicas graves na obra feita e deixou parte dela incompleta. 

                                                 
70 PT/CMP/CMPEA/SMAS/Arquivo de Obra/Saneamento/Ramais/colocação e substituição/ EMCN [1935-
1942]/Escritura do contrato em 18 de Maio de 1935 
71 PT/CMP/CMPEA/SMAS/Arquivo de Obra/Saneamento/Ramais/colocação e substituição/ EMCN [1935-
1942]/Escritura de distrate em 29 de Junho de 1942 
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Continuando a leitura e interpretação da escritura de distrate, a atenção recai no 

carácter definitivo das condições: 
“ – Primeira – A Empresa de Melhoramentos Citadinos do Norte não tomará conta de 
nenhuma obra nova, ainda que descubra que não está feito o saneamento de algum 
prédio a que nos termos do seu contrato a mencionada Empresa devesse proceder;  
– Segunda – Nas obras ainda não vistoriadas os títulos de cobrança respectivos não serão 
entregues à Empresa sem que tenham recorrido os prazos para reclamação não a tendo 
havido ou, havendo-a, sem que a reclamação seja resolvida e a resolução passada em 
julgado; – Terceira – A fiança de trezentos contos prestada pela Empresa será mantida até 
que estejam fechadas e aprovadas todas as contas entre os Serviços e a Empresa; Que, em 
cumprimento do deliberado, vinha, por esta escritura, dar como findo, o contrato de 
empreitada da execução das obras sanitárias, interiores e sua ligação à rede de 
saneamento de todos e cada um dos prédios, sitos na área da cidade do Porto, ficando 
desta forma distratada a mencionada escritura de dezoito de Maio de mil novecentos e 
trinta e cinco.”  72 

 

A polémica inerente a cerca de sete anos de más relações entre o Município e a 

Empresa pouco ou nada transpareceria para a opinião publicada na imprensa, sendo 

este um dos processos mais prejudiciais à actividade dos serviços municipalizados da 

CMP, finalmente resolvido em 29 de Junho de 1942, no próprio edifício dos Paços do 

Concelho, à época no Terreiro de D. Afonso Henriques, no edifício ocupado pelo Paço 

Episcopal portuense. 
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Fig.288 – Central do Sousa - melhoramentos, 1928                   Fig.289 – Central do Sousa - melhoramentos, 1928 

   
Fig.290 – Central do Sousa - melhoramentos, 1940         Fig.291 – Central do Sousa – melhoramentos, 1940 
 

 
PT/CMP/CMPEA/SMAS/Arquivo de Obra/Abastecimento de água/Centrais de captação/Central do Sousa/ 
Barragem/1928-1941  
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Fig.292 – Central do Sousa - barragem, 1929 

 

        
Fig.293 – Central do Sousa - barragem, 1929                               Fig.294 – Central do Sousa - barragem, 1929 

 

 
PT/CMP/CMPEA/SMAS/Arquivo de Obra/Abastecimento de água/Centrais de captação/Central do Sousa/ 

Barragem/1928-1941  
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Fig.295 – Conduta elevatória Sousa-Jovim-Nova Sintra, transporte dos materiais desde o cais da ribeira até à Central do Sousa, 1929 

 
Fig.296 – Conduta elevatória Sousa-Jovim-Nova Sintra, transporte dos materiais desde o cais da ribeira até à Central do Sousa, 1929 
 
PT/CMP/CMPEA/SMAS/Arquivo de Obra/Abastecimento de água/Condutas/Conduta elevatória Sousa-
Jovim-Nova Sintra/Instalação/Transporte dos materiais desde o cais da ribeira até à Central do Sousa/1929 
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Fig.297 – Conduta elevatória Sousa-Jovim-Nova Sintra, transporte dos materiais desde o cais da ribeira até à Central do Sousa, 1929 

 
Fig.298 – Conduta elevatória Sousa-Jovim-Nova Sintra, transporte dos materiais desde o cais da ribeira até à Central do Sousa, 1929 

 
PT/CMP/CMPEA/SMAS/Arquivo de Obra/Abastecimento de água/Condutas/Conduta elevatória Sousa-Jovim-Nova 

Sintra/Instalação/Transporte dos materiais desde o cais da ribeira até à Central do Sousa/1929 
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Fig.299 – Conduta elevatória Jovim – Nova Sintra, Derivação na Rua do Heroísmo, 1930 

 
Fig.300 – Conduta elevatória Jovim – Nova Sintra, Derivação na Rua do Heroísmo, 1930 
 
PT/CMP/CMPEA/SMAS/Arquivo de Obra/Abastecimento de água/Condutas/Conduta elevatória Jovim-
Nova Sintra/Derivação do Heroísmo/1930 
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Fig.301 – Conduta elevatória Jovim – Nova Sintra, 1939 

 
PT/CMP/CMPEA/SMAS/Arquivo de Obra/Abastecimento de água/Condutas/Conduta elevatória Jovim-

Nova Sintra/1930 
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Fig.302 – Central Elevatoria de Santo Isidro – construção da ampliação, 1931 

 
Fig.303 – Central Elevatoria de Santo Isidro – construção da ampliação, 1931 
 
PT/CMP/CMPEA/SMAS/Arquivo de Obra/Abastecimento de água/Centrais e reservatórios 
urbanos/Central de Santo Isidro/1931 
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Fig.304 – Central Elevatoria de Santo Isidro – construção da ampliação, 1931 

 
PT/CMP/CMPEA/SMAS/Arquivo de Obra/Abastecimento de água/Centrais e reservatórios 

urbanos/Central de Santo Isidro/1931 
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Fig.305 – Central Elevatoria de Santo Isidro – construção da ampliação, 1931 

 
Fig.306 – Central Elevatoria de Santo Isidro – construção da ampliação, 1931 
 
PT/CMP/CMPEA/SMAS/Arquivo de Obra/Abastecimento de água/Centrais e reservatórios 
urbanos/Central de Santo Isidro/1931 
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Fig.307 – Central Elevatoria de Santo Isidro – Renovação do reservatório, 1941 

 
Fig.308 – Central Elevatoria de Santo Isidro, 1942 

 
 

PT/CMP/CMPEA/SMAS/Arquivo de Obra/Abastecimento de água/Centrais e reservatórios 
urbanos/Central de Santo Isidro/1931-1942 
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Fig.309 – Extensões e substituições de condutas de abastecimento de água, Rua do Bonfim, 1940 
 
PT/CMP/CMPEA/SMAS/Arquivo de Obra/Abastecimento de água/Condutas/Extensões e 
substituições/vários arruamentos/Rua do Bonfim/1940 
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Fig.310 – Extensões e substituições de condutas de abastecimento de água, Rua Firmeza, 1941 

 
PT/CMP/CMPEA/SMAS/Arquivo de Obra/Abastecimento de água/Condutas/Extensões e 

substituições/vários arruamentos/Rua Firmeza/1941 
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Fig.311 – Extensões e substituições de condutas de abastecimento de água, Rua de Cedofeita, 1941 
 
PT/CMP/CMPEA/SMAS/Arquivo de Obra/Abastecimento de água/Condutas/Extensões e 
substituições/vários arruamentos/Rua de Cedofeita/1941 
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Fig.312 – Extensões e substituições de condutas de abastecimento de água, Rua do Barão de Forrester, 1941 

 
PT/CMP/CMPEA/SMAS/Arquivo de Obra/Abastecimento de água/Condutas/Extensões e 

substituições/vários arruamentos/1941 
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Fig.313 – Extensões e substituições de condutas de abastecimento de água, Rua da Boavista, 1941 
 
PT/CMP/CMPEA/SMAS/Arquivo de Obra/Abastecimento de água/Condutas/Extensões e 
substituições/vários arruamentos/Rua da Boavista/1941 
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Fig.314 – Extensões e substituições de condutas de abastecimento de água, Campo 24 de Agosto, 1941 

 
PT/CMP/CMPEA/SMAS/Arquivo de Obra/Abastecimento de água/Condutas/Extensões e 

substituições/vários arruamentos/Campo 24 de Agosto/1941 
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Fig.315 – Fonte da Cadeia, 1940 

 
Fig.316 – Fonte da Cadeia, 1940 
 
PT/CMP/CMPEA/SMAS/Arquivo de Obra/Abastecimento de água/Águas municipais/Equipamentos 
públicos de higiene/Fonte da Cadeia/1940 
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Fig.317 – Fonte de Villa Parda, 1940 

 
Fig.318 – Limpeza de fonte, 1940 

 
PT/CMP/CMPEA/SMAS/Arquivo de Obra/Abastecimento de água/Águas municipais/Fontes e 

chafarizes/Chafariz da Vila Parda e limpeza de fonte/1940 
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Fig.319 – Extensão do colector geral, 1938, planta e perfil, escalas 1.500 e 1.500/1.200 

 
Fig.320 – Extensão do colector geral, 1938, planta e perfil, escalas 1.500 e 1.500/1.200 

 
Fig.321 – Extensão do colector geral, 1938, planta e perfil, escalas 1.500 e 1.500/1.200 
 
PT/CMP/CMPEA/SMAS/Arquivo de Obra/Saneamento/Colector/Extensões/1938/Peças escritas e 
desenhadas/projecto 
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Fig.322 – Extensão do colector geral, 1938, planta e perfil, escalas 1.500 e 1.500/1.200 

 
Fig.323 – Extensão do colector geral, 1938, planta e perfil, escalas 1.500 e 1.500/1.200 

 
Fig.324 – Extensão do colector geral, 1938, planta e perfil, escalas 1.500 e 1.500/1.200 

 
PT/CMP/CMPEA/SMAS/Arquivo de Obra/Saneamento/Colector/Extensões/1938/Peças escritas e 

desenhadas/projecto 
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Fig.325 – Extensão do colector geral, 1938, planta e perfil, escalas 1.500 e 1.500/1.200 

 
Fig.326 – Extensão do colector geral, 1938, planta e perfil, escalas 1.500 e 1.500/1.200 

 
Fig.327 – Extensão do colector geral, 1938, planta e perfil, escalas 1.500 e 1.500/1.200 
 
PT/CMP/CMPEA/SMAS/Arquivo de Obra/Saneamento/Colector/Extensões/1938/Peças escritas e 
desenhadas/projecto 
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Fig.328 – Extensão do colector geral, 1938, planta e perfil, escalas 1.500 e 1.500/1.200 

 
Fig.329 – Planta da parte alta da Cidade (zona 4) indicando as novas extensões do colector geral a executar, 1938, planta 

geral, escala 1.2500 
 

PT/CMP/CMPEA/SMAS/Arquivo de Obra/Saneamento/Colector/Extensões/1938/Peças escritas e 
desenhadas/projecto 
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Fig.330 – Planta geral das zonas fiscais do Porto após a circunvalação da cidade, marcação sobre a Carta da Cidade de 1903, [1910], 
escala 1.10000 

 
Fig.331 – Planta geral das zonas de saneamento da cidade do Porto, marcação sobre a Carta da Cidade de 1937, 1950, escala 1.5000 

 
PT/CMP/CMPEA/SMAS/Arquivo de Obra/saneamento/Zonas/[1930-1950]/Esquemas 
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2.7.3. O empréstimo financeiro de 1939 e a realização das instalações essenciais ao 

serviço dos SMAS  

No ano de 1939, foi emitido um empréstimo de vinte mil contos para a continuação da 

“dificultosa” obra de infra-estruturação do abastecimento de água à cidade.73 

Apesar de todos os contratempos, entre 1938 e 1947, construir-se-iam ou reparar-se-iam 
(fig.379 a fig.386) alguns edifícios (centrais e reservatórios) e troços de rede importantes para o 

funcionamento do sistema global: completou-se a conduta de abastecimento para 

Matosinhos com o respectivo reservatório situado em Leça; construíram-se dois 

reservatórios em V.N. de Gaia, a rede de distribuição da sua “zona baixa” e a conduta 

de adução que seguia desde a conduta da Alfândega (a qual se encontrava em processo 

de obra); avançou-se para a distribuição na “zona alta” do Porto com a edificação da 

torre-reservatório e estação sobre elevatória no Monte dos Congregados (fig.332 a fig.349) e a 

construção do reservatório do Carvalhido; reforçou-se a capacidade da central do 

Sousa (fig.350 a fig.360), construiu-se a central de Zebreiros e a conduta de ligação ao Sousa 
(fig.361 a fig.366) e iniciou-se a construção do grande reservatório de Jovim (fig.367 a fig.378 ) de 

onde partiria a nova conduta de adução ao Porto.74 

 

No que respeita ao acompanhamento da obra do Estado Central, a mais importante 

empreitada era a que resultava da abertura da Estrada Marginal entre a ponte Luís I e o 

Freixo (desde 1941), com os respectivos assentamentos de condutas, mas também de 

pequenos troços do colector de saneamento (fig.387). Era uma obra de relevância 

intermunicipal pois iria permitir uma alteração fundamental na ligação à região, e uma 

“obra de regime”, lançada ainda no consulado do engenheiro Duarte Pacheco, na 

qualidade de Ministro das Obras Públicas. 

Entre 1941 e 1943 seria realizado o projecto de adaptação do colector à obra de abertura 

da via marginal do Douro que se desenrolaria de acordo com o seguinte texto inscrito 

na memória descritiva e justificativa síntese do processo de alterações, redigida em 

Janeiro de 1943: 
“O Projecto da Nova Estrada Marginal, Porto/Entre-os-Rios encontra-se presentemente 
em plena realização. 
Porém, a construção desta obra vai colidir com a rede de saneamento da Cidade do Porto, 
obrigando o Município a proceder a um minucioso estudo quanto à alteração da sua rede 
de esgotos, especialmente o colector Marginal, eixo vital da mesma rede, sem impedir o 
seu funcionamento e até dentro do possível, beneficiar o existente. É este estudo que 
vamos descrever se bem que sucintamente. A título de introdução e para melhor 
justificação dos trabalhos que é necessário levar a efeito, iniciaremos a descrição por um 
ligeiro relato da rede de Saneamento da Cidade do Porto.” 
(…) ”A construção da estrada, colidindo com a actual localização do colector Marginal e 
com uma parte dos colectores em grés das zonas baixas, obriga à adaptação da obra em 
curso. Em virtude do movimento de terras, natural em obras daquela natureza, torna-se 

                                                 
73 PT/CMP/CMPEA/SMAS/Arquivo de Obra/Abastecimento de água/Empréstimos/ CGDCP/1939 
74 PT/CMP/CMPEA/SMAS/Arquivo de Obra/Abastecimento de água/Rede de Abastecimento de Água em 
1945 
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necessário o levantamento do colector na extensão de 2442,86 metros entre os perfis 6 e 
181, para novamente ser colocado em condições convenientes de se poder restabelecer as 
ligações existentes e respectivos acessórios. 
Ainda pelo mesmo motivo se torna necessária a modificação do colector em grés das 
zonas baixas, modificação e construção de câmaras de inspecção, acessórios e câmaras de 
ligação de alguns prédios. 
(…) “O colector marginal ocupará no futuro, sensivelmente o eixo da nova estrada, mas 
ligeiramente deslocado para o lado do rio, ficando 1,5m abaixo do pavimento e o seu 
perfil será tanto quanto possível regular, em quási toda a sua extensão. Em geral, o 
colector será enterrado; mas como terá de passar as obras de arte ou túneis de passagem 
da central termoeléctrica do Lindoso e da Fábrica de Garrafas, respectivamente a perfis 
166 e 158, passará a descoberto, sob o pavimento entre duas vigas de betão armado da 
cobertura, na primeira, e sobre a placa da cobertura na segunda.” 
(…) ”Ligações provisórias têm de ser estudadas em virtude da obrigatoriedade do 
funcionamento da rede, o que torna mais onerosa a obra em vista. 
Constando do projecto da Nova Estrada, o corte de parte das Escadas do Codeçal, prevê-
se o corte da tubagem em grés de 175 mm duma zona baixa, e da tubagem de ligação do 
tanque Shöne das mesmas Escadas, as quais serão ligadas ao aqueduto, até à construção 
da calha que será feita no muro de suporte, como passagem às futuras tubagens de 
ligação aos colectores existentes.”75 

 

Esta seria uma das mais dispendiosas obras encetadas pelos SMAS durante os seus 

primeiros vinte anos de actividade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
75 PT/CMP/CMPEA/SMAS/Arquivo de Obra/Saneamento/Colectores/Estrada Marginal/ Projecto de 
alteração do colector/1943/Peças escritas e desenhadas 



 413

 

 
Fig.332–Construção da Torre-reservatório dos Congregados, 1937 

  
Fig.333 e Fig.334–Construção da Torre-reservatório dos Congregados, 1937 

 
PT/CMP/CMPEA/SMAS/Arquivo de Obra/Abastecimento de água/Centrais e reservatórios urbanos/Torre-

reservatório dos Congregados/Construção/1937-38 
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Fig.335–Construção da Torre-reservatório dos Congregados, 1937 

 
Fig.336–Construção da Torre-reservatório dos Congregados, 1938 
 
PT/CMP/CMPEA/SMAS/Arquivo de Obra/Abastecimento de água/Centrais e reservatórios urbanos/Torre-
reservatório dos Congregados/Construção/1937-38 
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Fig.337–Torre-reservatório dos Congregados, 1940 

   
Fig.338 e Fig.339–Torre-reservatório dos Congregados, 1941 

 
PT/CMP/CMPEA/SMAS/Arquivo de Obra/Abastecimento de água/Centrais e reservatórios urbanos/Torre-

reservatório dos Congregados/1940 e 1941 
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Fig.340 – Conduta elevatória Santo Isidro-Congregados, Obra associada ao Reservatório dos Congregados, 1950 

 
Fig.341 – Conduta elevatória Santo Isidro-Congregados, Obra associada ao Reservatório dos Congregados, 1950 

 
PT/CMP/CMPEA/SMAS/Arquivo de Obra/Abastecimento de água/Condutas/Conduta elevatória Santo 
Isidro-Congregados/Obra associada ao Reservatório dos Congregados/1950 
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Fig.342 – Reservatório-Torre dos Congregados, consolidação da escarpa da Rua da Alegria após a derrocada, 1941 

 
Fig.343 – Reservatório-Torre dos Congregados, consolidação da escarpa da Rua da Alegria após a derrocada, 1941 

 
PT/CMP/CMPEA/SMAS/Arquivo de Obra/Abastecimento de água/Centrais e reservatórios urbanos/Torre-

reservatório dos Congregados/Consolidação da escarpa/1941 
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Fig.344 – Reservatório-Torre dos Congregados, consolidação da escarpa da Rua da Alegria após a derrocada, 1941 

 
Fig.345 – Reservatório-Torre dos Congregados, consolidação da escarpa da Rua da Alegria após a derrocada, 1941 
 
PT/CMP/CMPEA/SMAS/Arquivo de Obra/Abastecimento de água/Centrais e reservatórios urbanos/Torre-
reservatório dos Congregados/Consolidação da escarpa/1941 
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Fig.346 – Projecto de sobre-elevação de água no Monte dos Congregados, 1937, Planta geral, escala 1.2500  

 
Fig.347 – Projecto de sobre-elevação de água no Monte dos Congregados, 1937, Planta da rede de distribuição, escala 

1.2500  
 

PT/CMP/CMPEA/SMAS/Arquivo de Obra/Abastecimento de água/Centrais e reservatórios 
urbanos/Reservatório-torre dos Congregados/1937-1939/Peças escritas e desenhadas/Projecto  
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Fig.348 – Projecto de sobre-elevação de água no Monte dos Congregados, Torre-reservatório, 1937, Alçado, escala 1. 50  

 
Fig.349 – Projecto de sobre-elevação de água no Monte dos Congregados, Torre-reservatório, 1937, Corte, escala 1. 20  
 
PT/CMP/CMPEA/SMAS/Arquivo de Obra/Abastecimento de água/Centrais e reservatórios 
urbanos/Reservatório-torre dos Congregados/1937-1939/Peças escritas e desenhadas/Projecto  
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Fig.350 – Central do Sousa - barragem, 1941 

 
Fig.351 – Central do Sousa - barragem, 1941 

 
Fig.352 – Central do Sousa - Cheia, 1939 

 
PT/CMP/CMPEA/SMAS/Arquivo de Obra/Abastecimento de água/Centrais de captação/Central do Sousa/ 

Cheia/1941 
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Fig.353 – Central do Sousa - filtros, 1938 

 
Fig.354 – Central do Sousa - filtros, 1938 

 
Fig.355 – Central do Sousa - filtros, 1938 

 
PT/CMP/CMPEA/SMAS/Arquivo de Obra/Abastecimento de água/Centrais de captação/Central do Sousa/ 
Filtros/1931-41  
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Fig.356 – Central do Sousa – Estiagem, 1939 

 
Fig.357 – Central do Sousa – Estiagem, 1939 

 
Fig.358 – Central do Sousa – Cheia, 1939 

 
PT/CMP/CMPEA/SMAS/Arquivo de Obra/Abastecimento de água/Centrais de captação/Central do Sousa/ 

Estiagem e Cheia/1938-1941  
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Fig.359 – Central do Sousa – Casa das Máquinas, 1941 

 
Fig.360 – Central do Sousa – Casa das Máquinas, 1941 

 
PT/CMP/CMPEA/SMAS/Arquivo de Obra/Abastecimento de água/Centrais de captação/Central do Sousa/ 
Central/1939  
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Fig.361 – Conduta elevatória Zebreiros-Sousa, instalação, 1941 

 
Fig.362 – Conduta elevatória Zebreiros-Sousa, instalação, 1941 

 
Fig.363 – Conduta elevatória Zebreiros-Sousa, instalação, 1941 

 
PT/CMP/CMPEA/SMAS/Arquivo de Obra/Abastecimento de água/Condutas/Conduta elevatória 

Zebreiros-Sousa/Instalação/1941 
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Fig.364 – Conduta elevatória Zebreiros-Sousa, instalação, 1941 

 
Fig.365 – Conduta elevatória Zebreiros-Sousa, instalação, 1941 

 
Fig.366 – Conduta elevatória Zebreiros-Sousa, instalação, 1941 
 
PT/CMP/CMPEA/SMAS/Arquivo de Obra/Abastecimento de água/Condutas/Conduta elevatória 
Zebreiros-Sousa/Instalação/1941 
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Fig.367–Reservatório-túnel de Jovim, 1937 

 
Fig.368–Reservatório-túnel de Jovim, 1942 

 
Fig.369–Reservatório-túnel de Jovim, 1942 

 
PT/CMP/CMPEA/SMAS/Arquivo de Obra/Abastecimento de água/Captações/Centrais e reservatórios de 

captação/reservatório túnel de Jovim/Obra entre 1937 e 1942 
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Fig.370 e Fig.371–Reservatório-túnel de Jovim, 1937 

 
Fig.372–Reservatório-túnel de Jovim, 1942 

 
Fig.373–Reservatório-túnel de Jovim, 1942 
 
PT/CMP/CMPEA/SMAS/Arquivo de Obra/Abastecimento de água/Captações/Centrais e reservatórios de 
captação/reservatório túnel de Jovim/Obra entre 1937 e 1942 
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Fig.374–Reservatório-túnel de Jovim, 1942 

 
Fig.375–Reservatório-túnel de Jovim, 1942 

 
Fig.376–Reservatório-túnel de Jovim, 1942 

 
PT/CMP/CMPEA/SMAS/Arquivo de Obra/Abastecimento de água/Captações/Centrais e reservatórios de 

captação7reservatório túnel de Jovim/Obra entre 1937 e 1942 
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Fig.377–Reservatório-túnel de Jovim, 1942 

 
Fig.378–Reservatório-túnel de Jovim, 1942 
 
PT/CMP/CMPEA/SMAS/Arquivo de Obra/Abastecimento de água/Captações/Centrais e reservatórios de 
captação7reservatório túnel de Jovim/Obra entre 1937 e 1942 
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Fig.379–Reparação da cobertura do reservatório de Santo Isidro, 1942 

 
Fig.380–Reparação da cobertura do reservatório de Santo Isidro, 1942 

 
PT/CMP/CMPEA/SMAS/Arquivo de Obra/Abastecimento de água/Centrais e reservatórios 

urbanos/Reservatório de Santo Isidro-reparação/1942 
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Fig.381–Reparação da cobertura do reservatório de Santo Isidro, 1942 

 
Fig.382–Reparação da cobertura do reservatório de Santo Isidro, 1942 
 
PT/CMP/CMPEA/SMAS/Arquivo de Obra/Abastecimento de água/Centrais e reservatórios 
urbanos/Reservatório de Santo Isidro-reparação/1942 
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Fig.383–Reparação da cobertura do reservatório de Santo Isidro, 1942 

 
Fig.384–Reparação da cobertura do reservatório de Santo Isidro, 1942 

 
PT/CMP/CMPEA/SMAS/Arquivo de Obra/Abastecimento de água/Centrais e reservatórios 

urbanos/Reservatório de Santo Isidro-reparação/1942 
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Fig.385–Reparação da cobertura do reservatório de Santo Isidro, 1942 

 
Fig.386–Reparação da cobertura do reservatório de Santo Isidro, 1942 
 
PT/CMP/CMPEA/SMAS/Arquivo de Obra/Abastecimento de água/Centrais e reservatórios 
urbanos/Reservatório de Santo Isidro-reparação/1942 
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Fig.387– Colector da Marginal, 1941, planta parcial e perfis da encosta, escalas 1.500 e 1.100 

 
PT/CMP/CMPEA/SMAS/Arquivo de Obra/Saneamento/Colector/ 

Colector da Marginal/1941_1960 
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2.7.4. Da obrigação do município do Porto de infra-estruturar os concelhos limítrofes  

A dinâmica de obras dos Serviços regressaria em 1946/47 com a feliz conjugação de três 

factores. O fim da economia de guerra, o empréstimo de mais 34000 contos que a CMP 

pôs à disposição dos SMAS e, a mais decisiva de todas, a revogação (DL 36:323) do 

disposto no desditoso D.L 23:867 de 17 de Maio de 1934. 

Esse decreto-lei (DL 23:867) alargara a esfera de actuação dos SMAS para além dos 

limites concelhios, sendo relevante abordar aqui alguns dos momentos mais 

destacados desse processo de forma a entender o enorme esforço financeiro e técnico 

alocado ao município. 

No que concerne à intervenção dos SMAS na infra-estruturação dos concelhos 

limítrofes, os três casos mais importantes (pelo volume de obra e pelas verbas 

afectadas, mas também pela sua posição estratégica face à rede geral) foram Vila Nova 

de Gaia, Matosinhos e Gondomar. 

 

A Câmara Municipal do Porto recebeu a rede de distribuição de água a Matosinhos, 

em 1927, tal como foi estabelecida pela Companhia francesa em 1901 76, mas, aquando 

da publicação do Decreto-Lei nº 23:867, de 17 de Maio de 1934, o consumo dessa vila 

havia aumentado consideravelmente. 

A exploração de todo o sistema resgatado à Compagnie Generale des Eaux pour 

l’Étranger incluía a rede de Matosinhos e Leça que havia sido estabelecida por aquela 

Companhia nos termos do seu contrato de 1897 (aprovado por decreto de 27 de 

Setembro de 1901 e publicado no Diário do Governo em 30 do mesmo mês), de modo a 

abastecer o seu território com 250 m3 de água em 24 horas, as quais lhe eram 

disponibilizados por conduta de 120 mm de diâmetro desde a Avenida de Montevideu 

à Rua do Godinho. 

A deficiência do abastecimento de água, contrariamente ao que se afirmava à época, 

nada tinha a ver com a falta desse bem, mas sim com o carácter insuficiente das 

condutas, as quais, a partir do novo reservatório de Nova Sintra (1929) seguiam para 

Matosinhos impulsionadas pela força gravítica, não se justificando a falta de pressão 

por outro motivo que não fosse a exiguidade de diâmetro das mesmas. 

 

Os trabalhos de reabilitação e melhoramentos da rede que liga o Porto a Matosinhos e 

Leça, (1929-1934) decorreriam, embora lentamente, assentando a sua acção na 

desobstrução de toda a conduta de adução, incluindo a parte comum à distribuição do 

Porto e na substituição da conduta entre o Castelo do Queijo e a Rua do Godinho por 

uma de diâmetro superior (300 mm), de forma a se poder fornecer o volume de água 

requisitado pelo município matosinhense. 

                                                 
76 PT/CMP/CMPEA/SMAS/Arquivo de Obra/Abastecimento de água/Porto e concelhos 
limítrofes/1934[1900]-1970/Matosinhos/assentamento da rede de abastecimento de água (1901) 
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Todavia, para que a vila fosse abastecida convenientemente tornava-se necessário dar 

corpo de projecto e obra ao exigido pelo decreto governamental, executando trabalhos 

de alteração da estrutura da rede existente, não só nesse concelho como também no 

município portuense, criando alternativas à ligação vigente a qual, ao servir em 

simultâneo os dois concelhos, vai perdendo pressão pelas várias derivações a que, no 

percurso, tem que responder. 

Pelo projecto aprovado em 1934 (fig.388 a fig.390), torna-se urgente a ampliação da rede em 

cerca de quinze quilómetros de novas canalizações, constituindo uma derivação 

independente, com reservatório próprio para o molhe Norte do Porto de Leixões, então 

em expansão de área operacional e edificada.77 

Esse panorama de obra prevista também pretendia responder às contestações vindas a 

público na imprensa que, sublinhando a falta de pressão da água durante algumas 

horas nos pontos mais elevados de Matosinhos e Leça, provinham, de consumidores 

que alegam estar a pagar a água que não consomem. 

De facto, apesar da publicação do Decreto-lei nº 23:867, o abastecimento de água a 

Matosinhos continuava a ser realizado nos termos essenciais do contrato entre a 

Companhia francesa e o então designado de Município de Bouças, uma vez que os 

problemas relatados, se relacionavam substancialmente com os parágrafos terceiro e 

quarto do artigo 1º desse contrato, respectivamente os que faziam depender da 

existência de assinantes em número suficiente que justificasse a instalação da infra-

estrutura e com a não obrigação de alimentar áreas cuja cota topográfica não fosse 

condizente com as bases contratuais. 78 

 

O reservatório da Pasteleira estava intimamente ligado, não só ao abastecimento da 

Foz e Nevogilde, como também ao prolongamento e reforço da disponibilização da 

água que vinha de Santo Isidro via Fonte Monumental, a Matosinhos e a Leça. A sua 

utilidade vinha do período em que a Companhia estabeleceu o contrato de 

abastecimento de água a Bouças. 
“O reservatório da Pasteleira fica situado na freguesia da Foz, numa elevação de terras 
encravada entre a rua Central e a rua da Quinta. A maior altitude desse local anda 
bastante próximo da cota 60 e foi o ponto escolhido pela antiga Companhia das Águas 
para a construção do depósito de reservas de água para a zona baixa, que tinha de ser 
resolvido, não só pela extensão da zona, mas também pela distância grande a que ficava o 
reservatório de carga e reserva (Santo Isidro), dos pontos extremos a abastecer. 
A cota máxima deste reservatório é de 61 metros e recebe a água de Santo Isidro, depois 
de quebrar a pressão à cota 87, na Fonte Monumental dos Leões. Não tem uma privativa 
conduta adutora, fazendo o seu abastecimento por intermédio da tubagem de 
distribuição. O projecto deste reservatório, feito pela Companhia, foi aprovado pela 
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Câmara Municipal do Porto em Maio de 1884, tendo um anos depois começado as 
negociações para a aquisição dos respectivos terrenos. 
Na segunda metade do ano de 1885, adquiriu a Companhia das Águas a vários 
proprietários, os terrenos onde hoje se encontram as instalações da Pasteleira.”79 

 

O dispositivo existente em Leça para receber e distribuir a água, só em 1937 

funcionaria de acordo com o plano previsto pelos franceses que, no tempo da vigência 

da concessão não tinham investido o necessário no sistema para que este fosse 

minimamente eficaz. 
(…) “foi estabelecido, além da rede, um reservatório de compensação, de 100 metros 
cúbicos, numa pequena parcela de terreno com a área aproximada de 200 metros 
quadrados. Este reservatório foi construído já depois da rede ter entrado em 
funcionamento, pois que, enquanto esta foi inaugurada em Março de 1902, aquela só 
entrou em carga em 1906. Para a sua construção foi escolhido o Alto do Corpo Santo, 
junto à igreja do mesmo nome, em Leça da Palmeira. 
Nos termos da escritura de resgate do contrato de abastecimento de água á cidade do 
Porto, a Companhia cedeu à CMP «todas as obras, instalações e propriedades afectas ao 
abastecimento e distribuição de águas aos concelhos (…) e de Matosinhos.» 
Até meados de 1929, este reservatório e a respectiva rede foram abastecidos pela 
Pasteleira. Como no entanto, se trata, como aquele, dum reservatório de compensação, 
recebendo e cedendo água, mas aproveitando sempre a excedente de consumo, chegou 
mesmo a suceder que nas horas de menor consumo conseguia criar reservas. 
Com a execução dos reservatórios de Nova Sintra, começou a ser por aqui alimentada a 
zona inferior e consequentemente Leça. Foi então notada uma sensível subida da linha de 
carga. O assunto não ficou, ainda, completamente resolvido, porquanto a conduta de 300 
mm, a partir do Castelo do Queijo, montada pela mesma data, ficou sendo alimentada 
por tubos de 150 mm. Só em 1937 com o estabelecimento de canos de 300 mm, entre 
aquele ponto e a conduta de 500 mm, na Alfândega, foi possível destruir os defeitos, por 
falta de pressão, em Matosinhos-Leça.”80 

 

Entre 1935 e 1947, aquando da desoneração do município portuense das obras de infra-

estruturação dos concelhos circunvizinhos, o investimento em novas canalizações 

estimava-se em mais cerca de dez quilómetros de rede ampliada e na recuperação e 

ampliação do reservatório que armazenava a água fornecida, assim como na 

estruturação de duas outras áreas do concelho, nomeadamente Senhora da Hora e S. 

Mamede Infesta. 

 

Na edição do dia 30 de Novembro de 1947 de ”O Primeiro de Janeiro”, pode ler-se a 

notícia relativa à municipalização do Serviço por parte do município de Matosinhos: 
(…) “Matosinhos vai possuir, em Janeiro de 1948, a exploração da água, em regime livre e 
autónomo, mercê da lei decretada do abastecimento de água aos concelhos do distrito do 
Porto. 

                                                 
79 PT/CMP/CMPEA/SMAS/Arquivo de obra/Vária/Parque edificado/Inventário Geral das Instalações dos 
SMAS em 1938 (1939) 
80 PT/CMP/CMPEA/SMAS/Arquivo de obra/Vária/Parque edificado/Inventário Geral das Instalações dos 
SMAS em 1938 (1939) 



 439

Ao Conselho Municipal foi apresentado o magno melhoramento, que mereceu, como era 
de esperar, a aprovação plena, embora se tivessem levantado certas objecções à maneira 
como devia ser estabelecida a administração daqueles serviços. 
Depois de acalorada discussão, o Sr. Presidente da Câmara, que é a única entidade a 
quem incumbe resolver o caso, expôs, com toda a clareza, a conveniência do 
abastecimento de água, a municipalizar em breve, ficar agregado aos Serviços de 
Electricidade, não só pela maneira como aquele departamento camarário vem sendo 
administrado há perto de 30 anos, como ainda pela economia que representava para o 
nosso Município. A atitude do Sr. Dr. Fernando Aroso mereceu toda a atenção do 
Conselho Municipal e tem dado motivo a aplauso por parte da população que continua a 
ver nos Serviços Municipalizados de Electricidade uma gerência técnica e administrativa 
modelar, de incalculável vantagem para a Câmara e todo o concelho.”81 

 

Para além do pesado encargo financeiro que representou para a cidade do Porto a 

infra-estruturação dos concelhos limítrofes, a questão da exploração nunca ficou 

esclarecida. Um dos exemplos disso é o diferendo entre os municípios do Porto e 

Matosinhos a propósito do fornecimento gratuito de água para fins públicos. A troca 

de correspondência entre 1941 e 1943 disso documenta, sendo que a informação da 

CMP ao ofício da Câmara de Matosinhos datado de 24 de Setembro de 1941, remetida a 

2 de Outubro do mesmo ano, resume as questões de substância do conflito à seguinte 

exposição: 
“Da escritura do contrato realizado entre a Câmara de Matosinhos e a Compagnie 
Generale des Eaux pour l’Étranger, no ano de 1897, consta: 
«Artº 4º §1º - A Câmara Municipal de Bouças terá direito ao abastecimento gratuito, por 
cada dia ou por cada vinte e quatro horas dos seguintes metros cúbicos de água: A – 
Desde o mês de Novembro, inclusive, até ao fim de Abril, vinte metros cúbicos de água 
por cada vinte e quatro horas. B – Do mês de Maio inclusive até ao fim de Outubro, 
setenta metros cúbicos por cada vinte e quatro horas. Sendo os volumes diários acima 
indicados as quantidades máximas que a Câmara Municipal de Bouças pode consumir 
em cada vinte e quatro horas, fica entendido que os metros cúbicos economizados num 
dia não poderão ser juntos ao consumo dos dias seguintes. Esta água gratuita será 
unicamente empregada nos usos públicos seguintes: a) – rega das ruas, praças ou jardins 
públicos; b) – incêndios; c) – lavagem dos urinóis e latrinas públicas. Tudo em 
conformidade com um regulamento especial elaborado pela Companhia e aprovado pela 
Câmara, assegurando, à Companhia toda a fiscalização necessária e o direito de repressão 
dos abusos, quando os houver.» 
Da escritura de resgate realizada em 9 de Maio de 1927, consta: 
«: - que, quanto ao abastecimento de águas à vila de Matosinhos, a Câmara Municipal do 
Porto se substitui à Companhia para continuar esse abastecimento à Câmara Municipal 
de Matosinhos, mas somente pelo que respeita à qualidade e quantidade da água, e 
enquanto às duas Câmaras Municipais convier, ou este assunto não for entre ambas 
regulado por futuro convénio, mas ficando, todavia, sem efeito e como tendo caducado 
nesta data, o contrato de aquele abastecimento, realizado entre a Câmara Municipal de 
Matosinhos e a Compagnie Génerale des Eaux pour l’Étranger, em dois de Abril de mil 
oitocentos e noventa e sete;» 
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Da acta da sessão realizada em 6 de Agosto de 1941, consta: «Ofícios das Câmaras 
Municipais de Matosinhos e Gondomar chamando a atenção para a necessidade de 
regular o abastecimento de águas, na parte que diz respeito ao consumo para fins de 
interesse público, marcos fontenários, retretes e urinóis, regas e serviço de incêndios. 
A de Matosinhos diz que para «lhe pôr cobro bastaria que fosse desde já posto em 
execução o parágrafo único do artigo terceiro do Título do regulamento elaborado na 
parte que diz respeito ao assunto, visto que de facto a situação actual é exactamente a 
prevista ali até á aprovação do regulamento que definitivamente regularize o 
abastecimento de água a este concelho.» A de Gondomar diz que, sendo bastante elevado 
o consumo de água no marco fontenário da Arroteia – Valbom – era favor reduzir o preço 
de um escudo e setenta centavos cada metro cúbico por outro mais equitativo. O Senhor 
Director informa que em tempo próprio reuniu uma Comissão para organizar o 
regulamento nos termos do Decreto número vinte e três mil oitocentos e setenta e sete, de 
dezassete de Maio de mil novecentos e trinta e quatro, mas esse regulamento não chegou 
a ter o acordo das Câmaras de Gaia, Matosinhos e Gondomar por não haver ainda 
distribuição de água em Gaia, continuando, por isso, a ser feito o abastecimento dentro 
dos contratos existentes com os municípios onde há rede de distribuição.”82 

 

O final da acta da sessão da CMP de 6 de Agosto de 1941, mencionada no ofício 

anterior, remete para o tratamento que a CMP e os seus SMAS deverão dar à água 

vendida ao público em geral e às entidades de serviço público com excepção da 

gratuitidade conferida às águas destinadas ao combate aos incêndios. No regulamento 

para abastecimento de água, então para aprovação do Governo, consta que ao preço de 

custo será aplicada uma pequena percentagem, importando o custo em um escudo e 

vinte centavos, uma vez que se tratam de entidades com carácter de utilidade pública. 

 

Vila Nova de Gaia é, em 1930, uma das maiores vilas do país, tanto pela sua 

importância industrial como, até, comercial, mas principalmente pelo seu número de 

habitantes que ultrapassava os trinta mil. Esta circunstância, que relaciona expansão da 

actividade económica com o incremento populacional, já não é compatível com o 

deficiente abastecimento de água – fundamentalmente através de minas e poços, 

comprovadamente inquinados como demonstravam as análises efectuadas. 

Como agravante, os trabalhos das novas vereações municipais, desde 1926, têm 

empreendido soluções que não revelam qualquer eficácia ou resultados apreciáveis. 

 

A situação atingiria uma proporção tal que, no exercício municipal de 1929/1930, a 

Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia decidiu entregar aos SMAS da CMP a 

responsabilidade de elaborar um projecto que resolva a situação então denunciada 

como alarmante pela Junta de Higiene Concelhia. 

O projecto inicial foi rejeitado e, em 1931, elaborado outro que preconizava o 

aproveitamento da exploração dos areais de Lever. Porém, mesmo com a aprovação do 
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Conselho Superior Municipal, a situação só tenderia a aproximar-se de uma resolução 

com a publicação, pelo Ministro das Obras Públicas, engenheiro Duarte Pacheco, do 

referido Decreto-Lei nº 23:867, em 1934. 

O projecto que iniciaria o processo de infra-estruturação da rede de abastecimento de 

água (fig.391 a fig.408 e fig.416), ainda que modificado posteriormente, seria o que se elaborou em 

Setembro desse ano, tendo-lhe servido de base de trabalho os projectos elaborados pelo 

município gaiense e circunscrevendo-se a sua área de intervenção às zonas baixa e 

média da cidade. 83 

O plano das obras implicava a bifurcação da conduta que liga o reservatório de Nova 

Sintra à Foz, precisamente no quilómetro 1,3, próximo da entrada do túnel da 

Alfândega. Esta conduta adutora passaria a transportar a água ao reservatório de 

General Torres (o primeiro a ser construído), daí seguindo para o futuro reservatório 

da zona média, na Rasa, à margem da Estrada Nacional 109 (Porto/Espinho) – 

posteriormente, numa fase mais avançada dos trabalhos, igualmente seguirá na 

direcção desta vila, abastecendo-a com água a partir da cidade do Porto. 

O relativo maior diâmetro da conduta (500 mm) empregue nos trabalhos de adução, foi 

justificado (e pertinente) à época pelo facto de se estar a equacionar o alívio da conduta 

da Alfândega (fig.409 a fig.414) e o prolongamento para a própria zona baixa da cidade do 

Porto, tornando estes trabalhos de alcance intermunicipal. 

Acresce a este planeamento dos trabalhos iniciais a necessidade de construção de uma 

central elevatória junto ao reservatório da zona baixa (General Torres) para obter o 

impulso para a adução à zona média da área a cobrir. 

O referido Decreto-Lei de 17 de Maio de 1934 estabelecia para Vila Nova de Gaia, 

Matosinhos e Gondomar “que estes centros populacionais suburbanos possam 

aproveitar das vantagens técnicas e económicas que advém do grande sistema de 

captagem e elevação que se projecta estabelecer”. 

 

No caso do concelho de Gondomar – situado a leste da cidade do Porto, durante anos 

apenas atravessado (e pouco servido pelo abastecimento de água) pela conduta 

adutora de abastecimento do Porto, desde a central elevatória do Sousa até ao limite 

poente do território gondomarense –, o abastecimento de água, continuava, à 

semelhança de V.N. de Gaia e de largas faixas do concelho de Matosinhos, a ser quase 

que exclusivamente feito a partir de minas e nascentes de água que não conferiam 

qualquer tipo de segurança aos seus utilizadores. 

Com uma população total de quase cinquenta mil habitantes, dos quais mais de 60% 

distribuídos apenas por quatro (Rio Tinto, Valbom, S. Cosme e Fânzeres) das suas onze 

freguesias, verificava-se que a forte concentração populacional se situava precisamente 

nas áreas adjacentes ao concelho do Porto, com o qual se estabelecem relações de 
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trabalho e fluxos de deslocações diárias bastante volumosas, mesmo para o período em 

questão. 

Para a 1ª fase do trabalho, previa-se projectualmente o assentamento da rede de 

distribuição nas freguesias mais populosas, já perto dos limites do concelho do Porto 

correspondentes a S. Cosme e a Valbom, estimando-se que as outras duas abrangidas 

(Fânzeres e Rio Tinto) fossem alvo de uma segunda fase dos trabalhos, findo o que, se 

previa poder fazer chegar o abastecimento a cerca de vinte mil pessoas, perto de 

metade da população destas freguesias, consideradas no projecto como suburbanas, 

como um conjunto de aldeias “com pequenos hábitos e necessidades de água”. 84 

 

O concelho de Gondomar levaria bastantes anos a ser infra-estruturado e, ainda hoje, 

passados oito décadas do início dos projectos gerais, a situação está longe de estar 

resolvida, continuando a ser um dos concelhos do Grande Porto com menor taxa de 

cobertura – confirmando-se, para além disso, a implantação maioritária da rede de 

distribuição nas áreas das freguesias consideradas no projecto de 1934-35, 

permanecendo estas das mais populosas do concelho (mesmo após a reforma 

administrativa de 2012 que fundiu parte delas e agregou outras duas (S. Pedro da Cova 

e Jovim). (Lei nº22/2012) 

 

Os grandes investimentos realizados no sistema geral (do qual, pelo menos até à 

década de 1980, o município do Porto sempre dependeu por não ter encontrado 

alternativa à captação do Sousa e a Zebreiros – ambas no concelho de Gondomar) 

seriam feitos quer na central de captação do Sousa como no reservatório de Jovim e na 

conduta de adução à cidade. Juridicamente, em território portuense alienado ao 

concelho de Gondomar, patrimonialmente, em parcelas portuenses encravadas em 

concelho alheio que não contribuíram, durante cerca de década e meia, para o 

desenvolvimento do território por onde passavam, limitando-se a atravessá-lo, sem 

gerar qualquer tipo de riqueza no plano económico e social. 

 

* 

O fornecimento de água potável aos concelhos de Vila Nova de Gaia, Matosinhos e 

Gondomar continuaria, mesmo após o Decreto-lei nº 36:323 de 4 de Junho de 1947, a 

competir aos SMAS da CMP, nos termos do seu artigo 1º. Contudo, o que marca a 

diferença relativamente à situação vivida nesses doze anos é que “a construção e 

exploração das redes de distribuição fora do Porto competirão aos municípios 

interessados, salvo acordos especiais homologados pelo Ministro da Obras Públicas.” 
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Segundo este decreto-lei, as despesas realizadas pelo Porto com a construção ou 

aquisição das redes de distribuição actualmente nesses concelhos serão reembolsadas 

segundo os cálculos do seu valor patrimonial e investimento realizado, actualizado. 

Esta questão não era em absoluto despicienda. Como já afirmado no presente texto, a 

cidade do Porto, à custa do articulado do Decreto-Lei de 1934, veria a capacidade infra-

estruturante do seu próprio território diminuída a níveis tais (como se verifica na 

situação em 1951 (fig.415)) que, os trabalhos realizados durante a década de 1950 (fig.417 a 

fig.481) significaram, de facto, uma tentativa (relativamente conseguida até) de 

recuperação do tempo perdido (Sarmento, 1958). Não que tal tivesse resultado em obra 

ou planeamento de obra pública de matriz diferente da que havia sido pensada na 

década de 1930, mas sim numa outra capacidade de concretização da mesma, 

recuperando projectos que, durante anos permaneceram nos seus departamentos de 

projectos e obras ou que foram começados, interrompidos e suspensos durante quase 

duas décadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 444

 
 
 
 
 
 

 
Fig.388 – Projecto de ampliação do abastecimento de água a Matosinhos e Leça incluindo Senhora da Hora, 1935, planta 
Geral, escala 1.5000 

 
Fig.389 – Projecto de ampliação do abastecimento de água a Matosinhos e Leça incluindo Senhora da Hora, 1935, 
Reservatório de Leça da Palmeira, plantas, cortes e alçados, escala 1.50 

 
Fig.390 – Projecto de ampliação do abastecimento de água a Matosinhos e Leça incluindo Senhora da Hora, 1935, 
Reservatório de Leça da Palmeira, detalhes do betão armado, escalas 1.20 e 1.10 
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  Fig.391 e Fig. 392 – Trabalhos de instalação da conduta entre a marginal do Porto e General Torres em V.N de Gaia, 1941-43 

     
Fig.393 e Fig. 394 – Trabalhos de instalação da conduta entre a marginal do Porto e General Torres em V.N de Gaia, 1941-43 
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Fig.395 e Fig.396 – Trabalhos de instalação da conduta entre a marginal do Porto e General Torres em V.N de Gaia, 1941-43 

 
Fig.397 – Trabalhos de instalação da conduta entre a marginal do Porto e General Torres em V.N de Gaia, 1941-43 
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Fig.398 – Trabalhos de instalação da conduta entre a marginal do Porto e General Torres em V.N de Gaia, 1941-43 

 
Fig.399 – Trabalhos de instalação da conduta entre a marginal do Porto e General Torres em V.N de Gaia, 1941-43 
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Fig.400 – Trabalhos de instalação da conduta entre a marginal do Porto e General Torres em V.N de Gaia, 1941 

 
Fig.401 – Trabalhos de instalação da conduta entre a marginal do Porto e General Torres em V.N de Gaia, 1941 
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Fig.402 e Fig. 403 – Trabalhos de instalação da conduta entre a marginal do Porto e General Torres em V.N de Gaia, 1941 

 
Fig.404 – Trabalhos de instalação da conduta entre a marginal do Porto e General Torres em V.N de Gaia, 1941 
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Fig.405– Trabalhos de instalação da conduta entre a marginal do Porto e General Torres em V.N de Gaia, 1941 

    
Fig.406 e Fig.407 – Trabalhos de instalação da conduta entre a marginal do Porto e General Torres em V.N de Gaia, 1941 

 
Fig.408 – Trabalhos de instalação da conduta entre a marginal do Porto e General Torres em V.N de Gaia, 1941 
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Fig.409 – Conduta da Alfândega, 1941 

 
Fig.410 – Conduta da Alfândega, 1941 

 
Fig.411 – Conduta da Alfândega, 1941 
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Fig.412 – Conduta da Alfândega, 1941 

 
Fig.413 – Conduta da Alfândega, 1941 

 
Fig.414 – Conduta da Alfândega, 1941 
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Fig.415 – Rede geral de abastecimento de água ao Porto, 1951, planta geral, escala 1.10000 

 
Fig.416 – Rede geral de abastecimento de água à Zona Baixa de V.N. de Gaia, 1945, planta geral, escala 1.10000 

 
PT/CMP/CMPEA/SMAS/Arquivo de Obra/Abastecimento de água/Condutas/ 

Abastecimento de água ao Porto e a V.N. de Gaia/esquemas gerais [1945-51] 
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Fig.417 – Descarregamento do material para limpeza e reforço das condutas, sistema TATE, Cais da Ribeira, 1952 

 
Fig.418 – Descarregamento do material para limpeza e reforço das condutas, sistema TATE, Cais da Ribeira, 1952 

   
Fig.419 –Limpeza e reforço das condutas, 1952 

 
Fig.420 –Limpeza e reforço das condutas, Rua Barão de Nova Sintra 1952 
 
PT/CMP/CMPEA/SMAS/Arquivo de Obra/Abastecimento de água/Condutas/Limpeza da conduta/Sistema 
TATE/1952/Vários arruamentos 
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Fig.421 –Limpeza e reforço das condutas, Rua de Santos Pousada 1952 

 
Fig.422 –Limpeza e reforço das condutas, Rua Anselmo Braancamp, 1952 

 
Fig.423 –Limpeza e reforço das condutas, Rua de Santos Pousada, 1952 

 
Fig.424 –Limpeza e reforço das condutas, Rua do Moreira 1952 

 
 

PT/CMP/CMPEA/SMAS/Arquivo de Obra/Abastecimento de água/Condutas/Limpeza da conduta/Sistema 
TATE/1952/Vários arruamentos 
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Fig.425 e Fig.426 –Limpeza e reforço das condutas, Rua Fonseca Cardoso, 1952 
 

 
Fig.427 –Limpeza e reforço das condutas, Campo 24 de Agosto 1952 

    
Fig.428 –Limpeza e reforço das condutas, Campo 24 de Agosto, 1952 
Fig.429 –Limpeza e reforço das condutas, Rua do Heroísmo, 1952 

 
PT/CMP/CMPEA/SMAS/Arquivo de Obra/Abastecimento de água/Condutas/Limpeza da conduta/Sistema 
TATE/1952/Vários arruamentos 
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Fig.430 –Limpeza e reforço das condutas, Rua de Santos Pousada, 1952 

     
Fig.431 e Fig.432 –Limpeza e reforço das condutas, Rua de Santos Pousada, 1952 

     
Fig.433 e Fig.434 –Limpeza e reforço das condutas, Rua de Santos Pousada, 1952 

 
PT/CMP/CMPEA/SMAS/Arquivo de Obra/Abastecimento de água/Condutas/Limpeza da conduta/Sistema 
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Fig.435 –Limpeza e reforço das condutas, Rua Anselmo Brancamp, 1952 

 
Fig.436 –Limpeza e reforço das condutas, Rua Anselmo Brancamp, 1952 
 
PT/CMP/CMPEA/SMAS/Arquivo de Obra/Abastecimento de água/Condutas/Limpeza da conduta/Sistema 
TATE/1952/Vários arruamentos 
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Fig.437 –Limpeza e reforço das condutas, 1952 

 
Fig.438 –Limpeza e reforço das condutas, 1952 
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Fig.439 e Fig.440 – Conduta elevatória Jovim – Nova Sintra, Ruptura no Esteiro de Campanhã, 1939 

            
Fig.441 – Conduta elevatória Jovim – Nova Sintra, Ruptura em Jovim, 1954 
Fig.442 – Conduta elevatória Jovim – Nova Sintra, Derivação na Rua do Heroísmo, 1939 

 
PT/CMP/CMPEA/SMAS/Arquivo de Obra/Abastecimento de água/Condutas/Conduta elevatória Jovim-
Nova Sintra/Rua do Freixo/1953 
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Fig.443 – Conduta elevatória Jovim – Nova Sintra, terreno em Gondomar 1953 
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Fig.444 – Extensão e substituição de conduta de abastecimento de água, Rua de S. Roque da Lameira, 1951 

 
PT/CMP/CMPEA/SMAS/Arquivo de Obra/Abastecimento de água/Conduta/extensões e substituições/Rua 
de S. Roque da Lameira/[1951-55] 
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Fig.445 – Extensão e substituição de conduta de abastecimento de água, 1950 

            
Fig.446 e Fig.447 – Extensão e substituição de conduta de abastecimento de água, 1950 

 
PT/CMP/CMPEA/SMAS/Arquivo de Obra/Abastecimento de água/Conduta/extensões e 

substituições/[1951-55] 
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Fig.448 – Extensão e substituição de conduta de abastecimento de água, Rua de Júlio Diniz, 1952 
Fig.449 – Extensão e substituição de conduta de abastecimento de água da calandra do Bonfim, Rua do Bonfim, 1953 

    
Fig.450 – Extensão e substituição de conduta de abastecimento de água da calandra do Bonfim, Rua do Bonfim, 1953 
Fig.451 – Contador totalizador entre concelhos, Estrada da Circunvalação, Monte dos Burgos, 1953 

 
Fig.452 – Reforço da conduta na Praça Teotónio Pereira, 1953 
 
PT/CMP/CMPEA/SMAS/Arquivo de Obra/Abastecimento de água/Conduta/extensões e 
substituições/Ruas de Júlio Dinis, do Bonfim, Monte dos Burgos e Praça Teotónio Pereira/ [1953-55] 
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Fig.453 – Extensão e substituição de conduta de abastecimento de água na Rua 9 de Julho, 1953 

Fig.454 – Extensão e substituição de conduta adutora do Carvalhido, Rua de Álvares Cabral, 1956 

      
Fig.455 e Fig.456 – Extensão e substituição de conduta adutora do Carvalhido, Rua de Álvares Cabral, 1956 

 
PT/CMP/CMPEA/SMAS/Arquivo de Obra/Abastecimento de água/Conduta/extensões e 

substituições/Ruas de Cedofeita e Álvares Cabral/ [1953-56] 
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Fig.457 – Extensão e substituição de conduta de abastecimento de água, obras de pavimentação na Rua de Cedofeita, 1956 

      
Fig.458 e Fig.459 – Extensão e substituição de conduta de abastecimento de água, pavimentação da Rua de Cedofeita, 1956 
 
PT/CMP/CMPEA/SMAS/Arquivo de Obra/Abastecimento de água/Conduta/extensões e substituições/Rua 
de Cedofeita/[1953-56] 
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Fig.460 – Extensão e substituição de conduta de abastecimento de água, Rua de Gonçalo Cristóvão, 1956 

 
PT/CMP/CMPEA/SMAS/Arquivo de Obra/Abastecimento de água/Conduta/extensões e substituições/Rua 

de Gonçalo Cristóvão/ [1953-56] 
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Fig.461 e Fig.462 – Reservatórios novos dos Congregados, encargo da obra a Jerónimo Martins, 1952 

   
Fig.463 e Fig.464 – Reservatórios novos dos Congregados, demolição do primitivo reservatório, 1954 

 
Fig.465 – Reservatórios novos dos Congregados, demolição do primitivo reservatório e construção do novo, 1954 
 
PT/CMP/CMPEA/SMAS/Arquivo de Obra/Abastecimento de água/Centrais e reservatórios 
urbanos/reservatório dos Congregados/novos reservatórios/1951-1954 
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Fig.466 – Reservatórios novos dos Congregados, construção do novo reservatório, 1954 

 
Fig.467 – Reservatórios novos dos Congregados, construção do novo reservatório, 1954 

 
PT/CMP/CMPEA/SMAS/Arquivo de Obra/Abastecimento de água/Centrais e reservatórios 

urbanos/reservatório dos Congregados/novos reservatórios/1951-1954 
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Fig.468 – Reservatórios novos dos Congregados, construção do novo reservatório, 1954 

 
Fig.469 – Reservatórios novos dos Congregados, construção do novo reservatório, 1954 
 
PT/CMP/CMPEA/SMAS/Arquivo de Obra/Abastecimento de água/Centrais e reservatórios 
urbanos/reservatório dos Congregados/novos reservatórios/1951-1953 
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Fig.470 – Reservatórios novos dos Congregados, construção do novo reservatório, 1954 

 
Fig.471 – Reservatórios novos dos Congregados, construção do novo reservatório, 1954 

 
PT/CMP/CMPEA/SMAS/Arquivo de Obra/Abastecimento de água/Centrais e reservatórios 

urbanos/reservatório dos Congregados/novos reservatórios/1951-1953 
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Fig.472 – Reservatórios novos dos Congregados, construção do novo reservatório, 1954 

 
Fig.473 – Reservatórios novos dos Congregados, construção do novo reservatório, 1954 
 
PT/CMP/CMPEA/SMAS/Arquivo de Obra/Abastecimento de água/Centrais e reservatórios 
urbanos/reservatório dos Congregados/novos reservatórios/1951-1953 
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Fig.474 – Reservatórios novos dos Congregados, construção do novo reservatório, 1954 

 
PT/CMP/CMPEA/SMAS/Arquivo de Obra/Abastecimento de água/Centrais e reservatórios 

urbanos/reservatório dos Congregados/novos reservatórios/1960 
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Fig.475 – Colectores gerais, extensões e substituições, 1950-55 

 
Fig.476 – Colectores gerais, extensões e substituições, 1950-55 

 
Fig.477 – Colectores gerais, extensões e substituições, 1950-55 

 
PT/CMP/CMPEA/SMAS/Arquivo de Obra/Saneamento/Colector/extensões e substituições/obra de 
rua/1950-55 
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Fig.478 – Colectores gerais, extensões e substituições, 1950-55 

 
Fig.479 – Colectores gerais, extensões e substituições, 1950-55 

    
Fig.480 e Fig.481 – Colectores gerais, extensões e substituições, 1950-55 

 
PT/CMP/CMPEA/SMAS/Arquivo de Obra/Saneamento/Colector/extensões e substituições/obra de 
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2.7.5. Do saneamento da cidade para além da zona central: do carácter estruturante da 

realização do saneamento da Foz do Douro  

A cidade do Porto utiliza nos seus esgotos duas redes de canais que constituem o 

sistema separado ou separativo: uma rede destinada às águas pluviais e outra às águas 

domésticas. 

O relatório que acompanhou o projecto do sistema de esgotos (texto redigido pelos 

seus projectistas ingleses a 30 de Junho de 1907 refere que: 
“A forma mais natural de utilizar os despejos duma cidade é deixá-los correr para as 
terras, fornecendo assim a um tempo adubos e humidade às plantas. Onde as condições 
locais permitem esta aplicação, não há melhor meio.” 
(…) “ parece-nos, porém, que tais condições não existem no Porto. Não há terrenos 
próprios para a irrigação, ao lado Norte do rio Douro. Há uns terrenos muito bons do 
lado sul, porém esses terrenos só se podem utilizar transportando os despejos para o 
outro lado do rio, o que seria muito dispendioso, fosse qual fosse o método empregado.”85 

 

A comissão técnica nomeada pelo município portuense para dar parecer sobre o 

referido relatório contrapõe uma solução alternativa para a evacuação dos despejos do 

saneamento: 
“Aqui no Porto dispomos de um grande rio, fundo e caudaloso, correndo entre margens 
apertadas. Que são os doze ou quinze mil metros cúbicos de despejo de toda a cidade por 
dia, comparados com a massa colossal das águas do Rio Douro? 
A oscilação das marés torna-se porém um inconveniente sério, vencido, e muito bem, no 
projecto pela dejecção intermitente durante toda a vazante, que pela sua forte corrente 
engolfa tudo rápido no mar. 
A diluição do sewage será tal e tamanha que não há que suspeitar de ofensa sensível quer 
higienicamente, quer organoleticamente; e o refluxo da maré ainda menos.” 
(…) “da inquinação do mar e do litoral não há plausibilidade; não é para supor que as 
ondas virão rolar vasas imundas à praia balnear da Foz. 
Mar que preste, tem-no a Foz, e continuará a tê-lo; praia é que ela tem agora atravessada 
de canos podres. Povoação aglomerada, onde se fazem sentir as imundícies e os prejuízos 
da saúde pública, está a pedir que os benefícios do saneamento também lhe toquem. Faça-
se mais um esforço e seja para a Foz que primeiro se alargue a canalização; bem o merece 
e bem o precisa!”86 

 

Atentando neste relatório, concluímos que a opção de expulsar os resíduos dos esgotos 

da cidade para o mar foi da responsabilidade da CMP e não da empresa inglesa (que 

apenas traduziria essa vontade em projecto (fig.482 e fig.483)), reforçando a convicção de que 

as opções técnicas, mais concretamente a sua escolha, foram partilhadas entre os 

construtores da rede e o município. Este facto já era visível nas próprias peças 

desenhadas do projecto, sujeitas constantemente a acertos e a aditamentos que 

ultrapassaram em muito o trabalho apresentado a concurso. 

                                                 
85 PT/CMP/CMPEA/SMAS/Arquivo de Obra/Saneamento/Colectores/Projecto do sistema de saneamento 
da cidade do Porto/Peças escritas e desenhadas/Relatório de 30 de Junho de 1907 
86 PT/CMP/CMPEA/SMAS/Arquivo de Obra/Saneamento/Colectores/Projecto do sistema de saneamento 
da cidade do Porto/Correspondência/Parecer da Comissão de acompanhamento técnico da CMP ao 
Relatório de 30 de Junho de 1907 
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Contudo, será justo dizer também que a empresa foi, na medida dos possíveis, 

cooperante com a política da Câmara e, principalmente a partir de 1909, começou a 

propor opções e caminhos a seguir no intuito de fazer com que a sua obra entrasse em 

funcionamento e pudesse demonstrar a qualidade do trabalho efectuado. O processo 

subsequente seria longo e conflituoso, mas seguiria, no final, quer as indicações da 

Comissão Técnica da CMP quer as dos construtores ingleses.87 

 

A informação dos SMAS dada ao ofício da 1ª Repartição da CMP continua a sua 

fundamentação salientando que o projecto de saneamento da Foz já se encontra 

elaborado, estando em estudo o de Paranhos, Ramalde e Campanhã. 

Com a execução destes trabalhos (que, no caso de Campanhã, ainda hoje não estão 

concluídos) pensava-se que estaria satisfeita a condição indispensável prevista no 

parecer da Comissão Técnica que apontava o seguinte. 
“Falha, ainda segundo os termos do programa, nos seguintes pontos: 
1º - Não abrange toda a área indicada para saneamento imediato, porque exclui toda a rua 
de Costa Cabral, que deve ser tocada no seu extremo periférico pela linha perimétrica; 
2º - Embora o relatório e projecto sejam suficientemente explícitos, no tocante a algumas 
particularidades, como por exemplo, à ventilação dos esgotos, há que notar deficiência de 
esclarecimentos. 
3º - Não esboça o modo de ampliar o projecto quando se acrescente nova área para 
sanear. 
Devem pois num projecto definitivo os proponentes compreender a zona agora posta de 
parte e preencher as lacunas que forem indicadas no decurso do nosso trabalho, afora as 
modificações a introduzir, segundo o parecer da Comissão, no plano do saneamento!”88 

 

* 

A forte poluição das praias da Foz constituía, em 1945, um problema bastante 

desconfortável para a CMP. A urgência admitida pelos SMAS em proceder 

metodicamente à construção da rede de saneamento em todo o perímetro da cidade 

fundava a sua razão na vontade de evitar que a rede das águas pluviais continue a 

lançar no rio sistematicamente as águas domésticas provenientes dos prédios das 

artérias ainda não saneadas, poluentes directos do rio e do mar e, consequentemente, 

das praias do concelho.89 

 

A convicção dos Serviços é de negar qualquer influência das descargas dos tanques de 

Sobreiras nesta situação e sim de valorizar o parecer da Comissão Técnica emitido em 

1907. Assim, no seu entendimento, o mal das praias relacionava-se com o enorme 

                                                 
87 PT/CMP/CMPEA/SMAS/Arquivo de Obra/Saneamento/Colectores/Projecto do sistema de saneamento 
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89 PT/CMP/CMPEA/SMAS/Arquivo de Obra/Saneamento/Colectores/Saneamento da Foz/1945/ Peças 
escritas e desenhadas/ Projecto/Memória descritiva 
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impasse vivido em torno dos trabalhos de infra-estruturação das freguesias da Foz do 

Douro e de Nevogilde e não das águas provenientes das descargas de Sobreiras, as 

quais, como admitido, são lançadas para Sul e não para Norte devido à acção das 

correntes marítimas dominantes – claro que, à época, não se falava dos efeitos nocivos 

verificados nas praias do concelho de Vila Nova de Gaia devido à boca do expulsor 

não se distanciar muito da costa.90 

 

A preocupação com a salubridade dos seus espaços balneares acaba por ser 

determinante para a própria continuidade da obra geral de saneamento da cidade. 

As orientações da tutela do Estado Central são de proceder, por intermédio do 

Laboratório de Bacteriologia do Porto, a análises de água do rio Douro desde o Esteiro 

de Campanhã até à Foz, somando-se aos trabalhos que os Serviços já estão a dinamizar 

de aproveitamento e tratamento das lamas residuais, contribuindo-se assim para a 

primeira forma (ainda que bastante primária) de constituição de uma estação de 

tratamento das águas residuais da cidade do Porto.91 

 

O sistema geral está bem longe de estar completo e, para além disso, encontrava-se 

sujeito a permanentes interrupções de funcionamento, mesmo nas áreas mais 

consolidadas. Com o panorama de desarticulação entre as orientações dos Serviços e 

da Câmara, acrescia o facto de uma parte essencial da sua estrutura (o colector geral 

ribeirinho ao Douro) estar sujeita, desde 1941, a cortes sistemáticos justificados pela 

empreitada do Ministério das Obras Públicas da construção da Estrada Marginal, 

ligando o troço existente (Foz - Ponte Luís I) ao Freixo.92 

 

Na acta da reunião do Conselho de Administração dos SMAS de 16 de Março de 1945 é 

abordada a importância do trabalho intermunicipal no sentido de se proceder à 

despoluição da bacia do Douro respondendo ao ofício da Repartição de Abastecimento 

de Águas e Saneamento dos Serviços de Urbanização. 

No texto em análise, é comunicado um despacho da Junta Sanitária de Águas redigido 

sobre a aprovação do projecto da rede de esgotos de Vila Nova de Gaia. 
“Nesse ofício sugere-se a conveniência da Excelentíssima Câmara, com a comparticipação 
da Câmara de Gaia, dar início aos estudos para a regularização da depuração dos esgotos 
a lançar para o Rio Douro. Apresenta a minuta da resposta a enviar com detalhada 
informação dos estudos feitos, desde o início do funcionamento do sistema, por 
engenheiros estrangeiros e nacionais, e dos trabalhos que a Excelentíssima Câmara, pelos 
seus Serviços Municipalizados de Águas e Saneamento, vem realizando com o fim de 
melhorar o sistema para o que já está aprovado superiormente o projecto de saneamento 
da Foz” (…) “O Senhor Ricardo Spratley diz que a poluição das praias da Foz se deve à 

                                                 
90 idem 
91 PT/CMP/CMPEA/SMAS/Arquivo de Obra/Saneamento/Colectores/Saneamento da Foz/1945/ Peças 
escritas e desenhadas/ Projecto/Correspondência 
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escritas e desenhadas/ Projecto/Memória descritiva 
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falta de saneamento daquela zona, porquanto nelas se vão despejar constantemente as 
águas domésticas e, por assim se entender é que o Conselho procurou obter a 
comparticipação do Estado pelo Fundo do Desemprego para a obra do saneamento 
daquela praia, cuja obra devia ser incluída no plano de melhoramentos de águas e 
saneamento relativo ao ano de mil novecentos e quarenta e três, não o sendo por questão 
de ordem financeira, pelo que ficou aguardando a conclusão de todos os trâmites legais. 
Resolve-se informar nos termos expostos depois do Senhor Presidente informar que 
trataria do assunto na sua próxima ida a Lisboa.”93 

 

O projecto da rede de Saneamento da Foz do Douro e Nevogilde havia sido aprovado 

pelo Conselho de Administração dos SMAS da CMP na sessão de oito de Dezembro de 

1941. Nas suas peças escritas consta uma memória descritiva e justificativa – esta 

última vertente revelou-se bastante importante para entender a premência da obra a 

executar. A referência ao processo de equação do saneamento decorrido entre as 

décadas de 1880 e 1920 na cidade do Porto, pela sua capacidade elucidativa, ocupará as 

linhas seguintes deste estudo, na sua formulação original constante desse documento. 
“É geralmente sabido que foram as epidemias da cólera e da peste que, em 1884 e 1889, 
mostraram quão inadiável era a necessidade de melhorar as condições sanitárias da 
cidade do Porto, por ser a insuficiência da higiene uma das causas do rápido alastramento 
de qualquer moléstia de carácter epidémico.” 
(…) “Se não há mal que não traga algum bem, este consistiu, no presente caso, em chamar 
a atenção para o alto índice de mortalidade da cidade do Porto, que todos se haviam 
acostumado a olhar com indiferença, quando mesmo olhavam, e que era, no entanto, com 
os seus 32%, o mais alto de toda a Europa, e em obrigar a pensar a sério numa solução 
radical e definitiva. 
Esta solução estava, como se pensava e depois se viu ser verdade, na construção duma 
rede de esgotos eficiente, tendo a Câmara de então aberto concurso para a execução duma 
obra nesse sentido.”94 

 

O único concorrente que se apresentou a concurso, a firma inglesa Hughes & 

Lancaster, foi responsável pelo pioneirismo da cidade do Porto na resposta técnica ao 

problema do saneamento urbano, que, no plano nacional, se assumiu como única obra 

de vulto realizada para responder ao problema da higiene pública. 

O seu trabalho seria acompanhado directamente pelo fiscal da Câmara (o capitão 

Adriano de Sá) e daria origem a várias publicações sobre os efeitos da sua realização. 

Para além disso, como argumento à urgência das obras na parte não coberta pela rede, 

o documento em análise continua, referindo-se à importância da leitura (entre outros 

textos dessa época) dos escritos de Ricardo Jorge, especialmente o relatório 

apresentado à Comissão Municipal de Saneamento do Porto, em 4 de Outubro de 1888, 

do qual, tal como justificado nessa memória descritiva sobre o saneamento da Foz do 

                                                 
93 PT/CMP/CMPEA/SMAS/Administração/Conselho de Administração/Reuniões/Actas/16 de Março de 
1945 
94 PT/CMP/CMPEA/SMAS/Arquivo de Obra/Saneamento/Colectores/Saneamento da Foz do Douro e 
Nevogilde/1941/ Peças escritas e desenhadas/ Projecto/Memória descritiva e justificativa 



 480

Douro e de Nevogilde, igualmente se optou por reproduzir uma relativamente longa 

passagem: 
“A miséria alastra-se com a doença e com a morte, o seu séquito é a viuvez, a orfandade e 
a penúria; 
Nas classes pobres, onde o pão se amassa com o suor diário do chefe de família, a doença 
é a desgraça, a morte é a fome. O pauperismo depende da cifra obituária e mortifica. 
Saneiem a cidade, que a pobreza diminui e o bem-estar cresce. 
Que importa essa restauração custe sacrifícios pecuniários? Os lucros reais cobrirão a 
despesa; gastem com a higiene, que ela saberá fazer economias. Cada ano de saúde, cada 
ano de vida é uma moeda preciosa que cai no mealheiro comum. 
Aos que quiserem cifras, aí vão elas. Emanam da boca sagrada do venerável E. Chadwick, 
o director do Local Government Board. «Em dez anos, disse ele no Congresso de 
Genebra, as medidas sanitárias salvaram na Inglaterra e no País de Gales 250000 vidas e 
impediram mais de três milhões de moléstias; só a poupança realizada com as despesas 
de sepultura e o tratamento das doenças passa de quatro milhões de libras esterlinas.» E o 
rendimento desses milhares de vidas, e o aproveitamento dos dias de trabalho que esses 
milhões de doença inutilizariam? 
Não se pregue só a higiene em nome do deus-vida; pregue-se ainda em nome do deus-
dinheiro. Em verdade se diga – não são as luxuosas ostentações e dispendiosas 
aformoseamentos o metro da valia duma cidade: é a limpeza pública. Não se meça o mérito 
citadino por uma estética, tantas vezes inútil e desperdiçadora, mas sim por uma 
sanitariedade mais proveitosa e menos brilhante, que não provoca o pasmo das gentes, mas 
que promove o bem-estar físico de todos. Esse é o padrão por onde se afere a craveira 
duma cidade na escala da civilização humanitária; e só merece verdadeiramente o nome 
da cidade aquela que se empenha em aproximar-se quanto possível do ideal da 
salubridade.”95 

 

Mais de uma década depois, a peste de 1899 viria a comprovar que, de novo 

recorrendo ao texto em análise, “o saneamento da cidade era uma questão de vida ou 

de morte e não um simples luxo cuja despesa podia ser evitada”. 

O índice de mortalidade atingiu nesse ano os 36,8% estando a forte propagação da 

peste que inflacionou a percentagem corrente relacionada com as deficientes condições 

de higiene urbana, as quais dificultaram imenso as operações de combate. 

Em 1907, a obra de saneamento, iniciada em Abril de 1904, ficava quase que concluída 

mas, como se pode ler na mencionada memória descritiva e justificativa que tem estado 

aqui em análise, 
(…) “incompleta e pouco menos que inútil, sem que esta última palavra envolva sombra 
de contradição. Com efeito, além da não existência de ramais para ligação das casas, que a 
Empresa pretendia não fazerem parte da adjudicação e que originou uma longa questão 
entre esta e a Câmara, faltava a lei que tornasse essa ligação obrigatória, lei que só muito 
tarde, em Maio de 1934, foi publicada e marcou, pode-se dizer, o verdadeiro início do 
saneamento no Porto. E só então se notou que a cidade, neste entretanto, se prolongara 
muito para fora da parte já saneada e que a antiga rede, integrada enfim nas funções que 
há tanto lhe haviam destinado, mas que tanto demoraram a efectivar-se, era exígua de 
mais para pretender ao título de saneamento «da cidade do Porto».96 
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As ruas que se pretendia infra-estruturar eram de dois tipos – as que podiam ser 

ligadas à rede estabelecida e que se vinham construindo paulatinamente e as que 

exigiam uma solução de conjunto, uma extensão da área saneada e não apenas o 

prolongamento do comprimento das ruas servidas. 

Neste último critério se situavam os trabalhos de saneamento de zonas como a Foz, 

Nevogilde, Aldoar, Ramalde, Paranhos, parte Norte do Bonfim e Campanhã. 

A situação descrita sobre o bairro da Foz na referida memória justifica a urgência da 

obra e alerta para a sua semelhança a vastas áreas do país. 
“No bairro da Foz, actualmente tão populoso como o eram, há 30 anos, as zonas então 
saneadas, os esgotos fazem-se pelo processo ainda usado em quase todas as cidades e 
vilas do país: ou por armazenamento em fossas, de maior ou menor capacidade, 
periodicamente esvaziadas pelos lavradores que do seu conteúdo necessitam, ou por 
escoamento contínuo para os chamados aquedutos e canos de todos os materiais e feitios 
que todas as ruas mais ou menos possuem, que os conduzem directamente ao mar à 
medida que as diferentes casas vão fornecendo.” 97 

 

A descrição pormenorizada que é feita nesta memória levanta uma questão importante 

relativamente à falta de condições sanitárias da quase totalidade do país que se 

mantiveram até à década de 1990, quando, por fim se tentou alcançar o saneamento da 

quase totalidade das áreas urbanas. 

Como foi possível, com o continuado recurso a este tipo de soluções, evitar que as 

tragédias sanitárias se replicassem com o impacto daquelas que ocorreram entre as 

décadas de 1880 e 1920? 
“As fossas, só por ironia apodadas de «estanques», são simples covas de secção 
rectangular, forradas de pedras mais ou menos vagamente argamassadas, fechadas por 
tampas que não têm sequer a pretensão de vedar o mau cheiro, e onde, na melhor das 
hipóteses, os dejectos fermentam livremente e os gases de fermentação, se limitam a 
empestar a atmosfera circundante. Nunca se pensou sequer, em tornar hermética a 
vedação da tampa, levando os gases nauseabundos para sítio onde se não sentissem, por 
exemplo colocando um tubo de ventilação que se abrisse acima do telhado ou em 
qualquer sítio isolado e distante; e dizemos «nunca se pensou» porque a fossa, construída 
com a casa e pelo mesmo mestre-de-obras, era feita da maneira «tradicional», com a 
tampa de pedra tão grosseiramente aparelhada como sempre o tinham sido todas as 
tampas de todas as fossas e até colocada tão perto da casa quanto o exigia a mesquinha 
economia duns metros de canalização.” (…) “Duas utilizações tem, geralmente, o quintal 
duma casa de habitação: a construção da fossa, tão perto quanto possível da casa, para 
encurtar despesas de canalizações, e a abertura do poço, próximo da casa, também para 
não obrigar a caminhadas longas a quem dele se tem de utilizar. Em suma, o poço e a 
fossa, que deviam ignorar-se um ao outro, mantinham as melhores relações de boa 
vizinhança. 
E se, ao princípio, a fossa era realmente estanque, essa situação não podia durar muito, 
porque as argamassas, desagregadas pela fermentação dos dejectos, em pouco tempo 
desapareciam, deixando as paredes porosas e iniciando-se, então, o período em que 
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aquela desenvolvia toda a sua actividade deletéria, infiltrando o terreno circundante e 
acabando por inquinar a água do poço.”98 

 

A outra modalidade de evacuação dos esgotos das casas através dos chamados 

aquedutos, não era menos danosa da higiene urbana, significando, em muitos aspectos, 

a difusão dos problemas inerentes às fossas que pretendia, numa atitude “moderna” 

substituir, a todas as águas do subsolo inquinando para além da vizinhança. 
“É que «o aqueduto» como classicamente se designa o inclassificável cano ao qual os 
esgotos iam ser ligados, é uma autêntica fossa-sumidouro ramificada, que multiplica os 
pontos de contacto dos dejectos com o terreno e que tem, sobre a fossa propriamente dita, 
a desvantagem de tudo se ignorar sobre ele, desde o cano em que foi feito e os materiais 
que o constituem, até, muitas vezes, à própria localização nas ruas que serve. 
Inicialmente destinada às águas pluviais, para as quais satisfaz plenamente, a rede de 
aquedutos é, ao contrário, a mais imprópria que se pode conceber para o esgoto das águas 
domésticas. Constituída por canos de todos os materiais e de todas as secções predomina, 
no entanto, o tipo de secção rectangular, de alvenaria de pedra seca (se alguma vez teve 
argamassa, esta desapareceu já com os anos de serviço e as injúrias do tempo), é o 
disseminador ideal de quantos germens os dejectos arrastarem e o propagador 
fulminante, portanto, de todas as epidemias e de todas as pestes.”99 

 

A convicção dos Serviços, aquando do projecto de saneamento das freguesias mais 

ocidentais da cidade é de que a urgência se remete completamente para a Foz do 

Douro sendo que, as freguesias restantes ainda por sanear, muito dependem técnica e 

geograficamente do que na Foz se realizar (Aldoar, Ramalde e Paranhos). 
“Pelo que respeita à Foz, que vive da sua praia de banhos, os inconvenientes vão mais 
além ainda. Com efeito, o que conseguiu atravessar a inextrincável rede de aquedutos, 
escapando á infiltração que vai putrefazendo o subsolo, é lançado em sítio mais perigoso 
ainda, porque o é na própria água em que os banhistas mergulham. 
Esta situação, que é a da Foz actual, deve ser encarada como muito séria, a ninguém 
vindo a ideia de se esperar que uma epidemia, espada de Democles sempre pendente 
sobre os moradores duma tal zona, mostre que o caso é mais sério do que podia supor-se 
e que o desleixo, neste caso, mais que um comodismo, pode ser um autêntico crime. 
Mas então, dirão, é só a Foz que falta sanear? Não há mais freguesias nas mesmas 
situações? Há sim, mas a da Foz é a que mais urgentemente precisa deste melhoramento, 
não só por ser a mais populosa, como também pela necessidade de evitar a contaminação 
das águas da praia. 
Basta que alguém, numa tarde de Verão, se afaste alguns metros dos locais ocupados 
pelos banhistas, para que se lhes depare o espectáculo dum boqueirão babando-se em 
escorrências negras entre dois penedos que ocultam, não tanto o desagradável do 
espectáculo, como o perigo que corre quem se meter na água.”100 

 

A cidade do Porto já havia elegido o sistema separado de esgotos aquando da 

adjudicação dos trabalhos à firma Hughes & Lancaster – a questão há muito que havia 

                                                 
98 idem 
99 idem 
100 idem 



 483

deixado de se colocar aos decisores e gestores do espaço urbano. Esse sistema consiste 

em, recorrendo mais uma vez ao projecto para a Foz e Nevogilde: 
(…) “separar os esgotos domésticos dos das águas pluviais, canalizando aqueles em 
tubagens estanques e de diâmetro apropriado e levando-os, ou até onde a sua presença 
seja inofensiva, se isso é possível, ou a estações depuradoras que o asseptizem, enquanto 
que estas se levem ao rio ou ao mar, directamente e sem qualquer precaução. 
Para o Porto, dotado já de rede de aquedutos para este último fim, só a dos esgotos 
domésticos se fez mister construir o mesmo se dizendo da Foz e de todas as partes ainda 
não saneadas.” (…) “É evidente que a existência duma rede de aquedutos, constituindo 
como que meio caminho andado para a instalação do sistema separado, é já um 
argumento de peso em favor desta solução, que assim se torna muito mais 
economicamente realizável. 
Há outros, contudo, resultantes das condições topográficas e geológicas da cidade, que 
reforçam ainda este modo de ver.”101 

 

Como referência directa ao sistema adoptado para o conjunto da cidade, compete 

salientar ainda aqui a passagem que respeita ao tipo de tubagem e à sua condicionante 

no cadastro do subsolo urbano. 
“Como nota final, cabe ainda lembrar que, de todas as canalizações que cruzam o subsolo 
de uma cidade, as dos esgotos são as que maior rigidez apresentam: enquanto que é fácil 
desviar dum obstáculo uma tubagem de água ou um cabo telefónico, por exemplo, é o 
obstáculo que tem de se desviar do cano de esgoto, obrigado como está a uma 
profundidade mínima e a um declive pouco facilmente variável. Esta falta de 
flexibilidade, não tendo inconveniente numa rua em que tudo vai ser instalado, já o tem e 
grande quando é preciso desviar do esgoto que vai instalar-se todas as canalizações que 
lhe cortem o caminho, originando despesas concomitantes e tanto maiores quanto mais 
espaço ocupar a nova conduta.”102 

 

No caso do Porto, é isto o que sucede em quase todas as suas ruas, nas quais 
(…) “ a construção de um grande aqueduto obrigaria a remodelar todo o arranjo do 
subsolo, enquanto que, para a tubagem relativamente fina com a qual o sistema separado 
se contenta, é frequentemente possível respeitar por completo as canalizações 
existentes.”103 
 

Na sequência de vários estudos sobre a possibilidade de utilização do rio como 

vazadouro dos esgotos (alguns deles feitos durante o período correspondente à 

instalação do sistema geral e que proporcionaram intensa discussão técnica e até de 

âmbito mais público), foi reconhecida a inocuidade dessa solução, partindo do 

pressuposto que a descarga se fizesse apenas na maré vazante, havendo uma forte 

corrente de água que pudesse arrastar os esgotos para o mar, evitando a estagnação ou 

o retorno das águas. Esta lógica do sistema obrigou à construção de dois elementos 

estruturantes do sistema: os tanques subterrâneos de Sobreiras (nos quais tem o seu 

termo o circuito dos dejectos urbanos) e o colector da marginal do Douro (que vai 
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recolhendo desde a estação de Rego Lameiro – no extremo sudeste da freguesia do 

Bonfim – o caudal das vinte três zonas do saneamento da cidade). 

 

O referido projecto de saneamento da Foz e Nevogilde daria sequência às principais 

opções tomadas relativamente ao circuito do saneamento urbano principalmente no 

que respeita à divisão e respectivo funcionamento diferenciado entre as zonas altas e 

baixas da cidade, nele se reproduzindo, sempre que a topografia o permite, o sistema 

de circulação dos dejectos pela força da gravidade e pelo impulso de máquinas 

elevatórias. Para além da divisão entre zonas altas e baixas, esse projecto pressupõe a 

expansão da rede a outras freguesias que lhe são vizinhas, sendo, por isso, 

absolutamente estruturante, pelo menos, do completamento da rede geral da zona 

ocidental da cidade do Porto (das opções tomadas, uma que teve um maior impacto na 

rede geral foi o colector de 500mm colocado na Avenida da Boavista – assim 

dimensionado para recolher os esgotos das freguesias de Aldoar, Ramalde, Paranhos e 

o troço confrontante a Norte da freguesia de Nevogilde). 

Um factor importante nesta fase de expansão da rede é o factor determinante dos 

declives e da consequente percentagem de inclinação dos colectores. Esta questão já 

tinha sido debatida entre 1903 e 1907, criticando-se então a exiguidade 

simultaneamente dos diâmetros e dos declives de tubagem, insuficientes, afirmava-se, 

para a função exigida, apontado como um erro crasso pelos críticos da solução 

adoptada. Na década de 1930, com a entrada em funcionamento do sistema, 

comprovou-se que as críticas eram infundadas e que, mesmo as percentagens 

assumidas no projecto e na implantação poderiam reduzir-se (e seriam) para mínimos 

inferiores sem prejuízo do funcionamento (abaixo de 0,5%). Os estudos efectuados 

demonstraram que, mesmo nas situações de forte declive topográfico, a consideração 

de ângulos de inclinação semelhantes aos dos ramais que conduzem os esgotos dos 

prédios para o colector geral (45º) não seriam impeditivos ao bom funcionamento do 

sistema no seu conjunto, quer pelas propriedades dos materiais das tubagens 

(geralmente em grés), quer pelos vários elementos de funcionamento intermédio do 

sistema (câmaras, válvulas, sifões e outros).104 

 

No âmbito dos estudos e dos próprios trabalhos de saneamento desta cidade, colocava-

se, já ano de 1952 (embora a maior parte das obras decorresse entre 1955 e 1956 (fig.484 a 

fig.487)), a questão da salubridade das ribeiras portuenses, principalmente daquelas que 

tinham o seu curso na direcção Norte/Sul. 

Apesar de o projecto contemplar a Avenida da Boavista como novo eixo estruturante 

da rede da cidade, temia-se, nessa década, que o caudal de esgotagem das novas zonas 

habitacionais da cidade – constituídas pelos bairros de iniciativa municipal que 
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entretanto se edificavam em várias zonas da periferia da zona central – pudesse 

sobrecarregar o sistema ao longo dos quase sete quilómetros dessa avenida. 105 

Nesse sentido, foram equacionadas alternativas que se baseavam no assentamento de 

colectores paralelos às ribeiras que corriam na direcção do rio Douro. 

Esta solução, no caso de ter sido adoptada na íntegra, anularia parte dos efeitos de 

poluição relacionados com o “vazadouro” em que estas ribeiras se viriam a tornar, não 

só pela esgotagem das novas zonas habitacionais previstas no plano geral de 

urbanização da cidade, mas, também, pelo escoamento directo (e, nalguns casos a céu 

aberto) dos resíduos industriais, os quais, ao longo do último meio século, 

transformaram estas ribeiras em colectores naturais dos seus dejectos poluentes, 

contribuindo para o péssimo ambiente urbano que acabou por caracterizar estas áreas 

de expansão – reproduzindo em larga escala situações vividas no centro da cidade em 

pleno século XIX quando as unidades fabris caracterizavam impressivamente a 

imagem da cidade do Porto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
105 idem 



 486

 
 

 
Fig.482 – Ante-projecto do saneamento da Foz desde Sobreiras ao extremo norte de Carreiros, 1903, escala 1.1000   

 
Fig.483 – Obras do Saneamento do Porto, projecto de uma guarita para a câmara expulsora do Ouro (ejector das visitas), 
planta, alçado e corte, escala 1.25   

 
 
PT/CMP/CMPEA/SMAS/Arquivo de Obra/Saneamento/Sistema de saneamento da cidade/saneamento da 
Foz e câmara expulsora do Ouro (guarita)/1903-1909/Projectos 
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Fig.484 – Saneamento da Foz e Nevogilde, instalação de colectores na Estrada Marginal, 1955 
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Fig.485 e Fig.486 – Saneamento da Foz e Nevogilde, instalação de colectores na Estrada Marginal, 1955 
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Fig.487 – Projecto de saneamento da Foz e Nevogilde, 1955, planta geral, escala 1.2500    
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2.8. Da acção do engenheiro Albano Sarmento (Director-delegado dos SMAS) 

A consolidação administrativa, técnica e patrimonial/edificado dos Serviços e a expansão da rede 

de infra-estruturação da cidade e de determinadas áreas dos concelhos limítrofes. (1941 – 1959) 

Albano Sarmento, engenheiro, Director-delegado dos SMAS (1941-42/1946-59), possuía 

uma acutilante capacidade de análise da questão da urbanidade portuense. Os seus 

textos publicados e manuscritos continham a visão de um homem que, apesar de se 

posicionar, na órbita do comprometimento político com o regime, como salazarista, 

reflectia traços de um certo Portugal de visão moderna e industrial, em plena vigência 

da época economicamente mais avançada do Estado Novo, a dos dois primeiros planos 

de fomento.  

Sendo que o presente documento não é sobre este engenheiro, certo é que a sua figura 

se tornou incontornável para os estudos gerais associados à presente investigação. E lá 

se encontra ele, politicamente na União Nacional, tecnicamente nos antípodas do 

Portugal de Salazar. 

 

Em “O problema das canalizações subterrâneas na cidade do Porto”106, texto datado de 

Outubro de 1952, Albano Sarmento apoia as teses que defendem “que as ruas não 

servem só para se andar por elas, mas também e com o mesmo grau de necessidade, ao 

trânsito das canalizações vitais da cidade”. E veementemente afirma que “isto são 

verdades evidentes, verdadeiros truísmos, sobre os quais até parece mal insistir, mas, 

ao ver-se a reacção de certas pessoas a inevitáveis levantamentos dos pavimentos, é-se 

levado a concluir que ainda há quem julgue que as ruas são feitas só para se andar por 

elas e que é apenas por generoso favor que se consente que o seu subsolo seja ocupado 

por canalizações”. E assim como “a distribuição de energia e comunicações telefónicas, 

embora não seja obrigatoriamente subterrânea, nas cidades de certa importância é-o 

quase exclusivamente.” 

 

Albano Sarmento sustentava aí a tese que “é aos serviços de obras da Câmara que deve 

pertence a última palavra” sobre a eficácia técnica da criação de galerias de serviço nas 

ruas, “semelhantes às de Madrid.” [com todas as diferenças de escala, principalmente 

no que respeita aos calibres das ruas e à dimensão da frente dos edifícios – muito mais 

reduzidas no Porto]. Mas, no entanto, “eles não podem pronunciar-se sobre os pedidos 

isolados de cada serviço; tal processo não fará mais do que perpetuar e agravar o 

estado actual.” Os vários serviços municipalizados que partilham o terreno dos 

arruamentos urbanos devem, segundo as suas palavras, sujeitar-se a “um plano em 

que todos intervenham e [zelar] que esse plano se cumpra; que todos sejam obrigados a 

cumpri-lo.” A disciplina do uso da rua “é tão indispensável à vida da cidade” quer na 

sua componente superficial, como na subterrânea. 
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E resume a sua visão, de uma forma muito prática e pragmática, reduzindo à 

essencialidade de três pontos a solução: coordenação “entre todos os serviços 

interessados no que diz respeito à ordem dos trabalhos a executar”; consciência de que 

“o arranjo do subsolo (…) é elemento essencial de projecto e não pode ser deixado para 

resolução posterior (…) colocando que têm de utilizar o subsolo diante dos factos 

consumados”; estudo e aperfeiçoamento da técnica e da execução de forma a aumentar 

a “duração dos próprios pavimentos”. Remata, antecipando aquilo que tem servido de 

base às políticas da cidade do Porto nos últimos cinquenta anos, “uma certa demagogia 

a que às vezes tem sido difícil escapar” e nos transmite a imagem de uma cidade 

permanentemente convertida em estaleiro. 

 

2.8.1. Da questão do utilizador-pagador: os custos financeiros do sistema para os 

assinantes  

De volta à “momentosa questão da água”, reintroduzimos no texto a problemática 

financeira. Na conferência pronunciada na Ordem dos Engenheiros, no dia 21 de 

Dezembro de 1951107, Albano Sarmento questiona-se sobre as origens do dinheiro 

necessário aos investimentos no sistema de abastecimento de água da cidade [83 500 

contos]:  
“Donde saiu este dinheiro? Saiu exclusivamente dos consumidores. O munícipe, 
considerado como contribuinte, nenhuma parte tem na formação desse capital, pois 
nunca lhe foi pedido nada. Por esse motivo, sempre defendemos a opinião de que os 
verdadeiros proprietários do sistema são os consumidores, visto que foram eles que o 
pagaram. Não foram eles que o fizeram e sim a administração municipal, mas foi o 
consumidor como tal, e não como contribuinte, que o pagou. (…) Uma Companhia 
[privada] explorará em primeiro lugar no seu próprio interesse, sendo necessária a 
atenção da entidade concedente para que o interesse público não seja esquecido, ao passo 
que, no sistema do Porto [em 1959], o interesse público é o primeiro fim a ter em vista.” 

 

As outras questões que enuncia são: “Quem deve pagar?” e “Que custa a água?” Para 

além da energia indispensável à força motriz para a captar e elevar, do tratamento para 

a sua potabilidade, do transporte em condutas e armazenamento em reservatórios, há 

que, como diz, “Sustentar despesas para a manutenção de um tal aparelho [fixo da 

distribuição da água] e para a sua constituição, gastar energia (…) e sustentar um 

numeroso pessoal especializado das mais diversas profissões.” A água custa dinheiro, 

“não pode ser gratuita, nem deve ser desperdiçada”, especialmente “quando o 

distribuidor é uma entidade pública” à qual “não pode ser indiferente que a água gasta 

seja aproveitada ou desperdiçada.”  

 

O Decreto 23:867 de 1934 obrigava a administração municipal portuense a financiar e 

realizar a construção das redes dos concelhos de Matosinhos, Gaia e Gondomar e a 
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abastecimento de água da cidade do Porto [conferência pronunciada na Ordem dos Engenheiros]. 
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vendê-la, pela metade do preço que vigorasse no Porto. Esta providência, segundo 

Albano Sarmento explica naquela conferência, foi “infeliz e injusta para a cidade a 

quem se pretendeu impor (…) um papel que só ao Estado compete.” Em 1947 este 

decreto é revogado pelo DL 36:323 e, como já mencionado, o Porto recentra as suas 

preocupações no espaço do seu quadrilátero territorial. É interessante notar que na sua 

intervenção, o engenheiro, Director-delegado dos SMAS, agradece publicamente os 

serviços prestados pela Companhia francesa reconhecendo que “empregou aqui o 

dinheiro do pé-de-meia francês e a técnica que então os franceses, seus principais 

criadores, possuíam no mais alto grau.”  

Após tantos anos de acção e retórica municipal que levaram ao asfixiamento financeiro 

da Companhia (Guedes, 1929), assume-se agora que “a concepção do abastecimento é 

excelente e a execução tem razoavelmente suportado em muitos dos seus pontos a 

prova do tempo”. Passados mais de vinte anos sobre os autoritários episódios relativos 

às municipalização do serviço pela administração militar da cidade, afinal, o que se fez 

foi ampliar a rede decalcando o plano dos franceses. Comprova-se que as 

condicionantes à exploração que foram impostas à Compagnie Générale des Eaux à 

Porto, admitidas assumidamente por Armando Marques Guedes, no “Primeiro de 

Janeiro” (1929), a impediram de desenvolver o sistema. Tal viria a ser feito pelos SMAS 

com a execução do plano de obras de duplicação de adutores, extensão de ligações 

urbanas, ampliação de reservatórios e exploração de novos furos no leito do rio Douro, 

como anteriormente já os franceses tinham previsto. A etapa da industrialização dos 

vários serviços municipalizados é o momento que se segue no capítulo das águas e do 

saneamento, fomentando a cristalização que ainda hoje se observa no seu 

funcionamento híbrido entre o serviço público colectivo e a lógica empresarial e 

industrial. Sem contudo esquecer que, muito comprometidos com as preocupações 

caritativas e assistencialistas do regime salazarista, os Serviços, como diz Sarmento108, 

“mantêm na cidade um número considerável de marcos fontanários e bicas para 

abastecimento da parte mais pobre da população, de modo que ninguém poderá dizer 

que não tem água, mesmo que não tenha um centavo para a pagar”. Uma das obras 

mais emblemáticas dos SMAS (pelo menos até às novas captações de Lever em 1985) 

foi a que se efectuou entre o final da década de 1920 e o início da de 1960 junto ao areal 

de Zebreiros, a montante da Foz do rio Sousa. Desde os primeiros poços abertos no 

areal (1928), passando pela primeira central (1940) até às últimas edificações já em 1961 

que Zebreiros constituíu uma forte alternativa à captação do Sousa muito sacrificada 

pelas recorrentes estiagens e pela poluição das indústrias a montante do curso do rio e 

do seu afluente, o rio Ferreira (fig.488 a fig.508). 

                                                 
108 PT/CMP/CMPEA/SMAS/Arquivo de Obra/Vária/Albano Sarmento/Escritos1947-1959/1953/As águas e o 
saneamento no Porto 
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Fig.488 – Poços de captação no areal de Zebreiros, 1938 

   
Fig.489 – Poços de captação no areal de Zebreiros, 1938                   Fig.490 – Poços de captação no areal de Zebreiros, 1938 

 
Fig.491 – Poços de captação no areal de Zebreiros, 1938 

 
PT/CMP/CMPEA/SMAS/Arquivo de Obra/Abastecimento de água/Captações/Centrais de captação/Poços no 

areal de Zebreiros/1930/41 
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Fig.492 – Poços de captação no areal de Zebreiros, 1930 

 
Fig.493 – Poços de captação no areal de Zebreiros, 1930 

 
Fig.494 – Poços de captação no areal de Zebreiros, 1938 

 
PT/CMP/CMPEA/SMAS/Arquivo de Obra/Abastecimento de água/Captações/Centrais de captação/Poços 
no areal de Zebreiros/1930/41 
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Fig.495 e Fig.496 – Abertura de poços de captação em Zebreiros, projecto de adução de águas e corte geológico dos 

poços, planta topográfica e cortes, escalas 1.5000 e 1.10  

 
Fig.497 – Abertura de poços de captação em Zebreiros, 1938 traçado da ligação em conduta ao Sousa, planta topográfica, 

escala 1.10000  

 
Fig.498 – Abertura de poços de captação em Zebreiros, 1963, traçado da ligação à Central, planta topográfica, escala 

1.2000  
 

PT/CMP/CMPEA/SMAS/Arquivo de Obra/Abastecimento de água/captações/Zebreiros/poços/1929-30-
63/plantas esquemáticas da captação e da ligação à Foz do Sousa 
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Fig.499–Construção da central de Zebreiros, 1940 

 
Fig.500–Construção da central de Zebreiros, 1940 
 
PT/CMP/CMPEA/SMAS/Arquivo de Obra/Abastecimento de água/Captações/Centrais de 
captação/Central de Zebreiros/1940/41 
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Fig.501–Construção da central de Zebreiros, 1941 

 
PT/CMP/CMPEA/SMAS/Arquivo de Obra/Abastecimento de água/Captações/Centrais de 

captação/Central de Zebreiros/1940/41 
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Fig.502 – Central de Zebreiros, 1938 

 
Fig.503 – Central de Zebreiros, 1962 
 
PT/CMP/CMPEA/SMAS/Arquivo de Obra/Abastecimento de água/Centrais de captação/Central de 
Zebreiros/em 1938 e em 1962 
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Fig.504 – Central de Zebreiros, 1962 

 
Fig.505 – Central de Zebreiros, 1962 

 
PT/CMP/CMPEA/SMAS/Arquivo de Obra/Abastecimento de água/Centrais de captação/Central de 

Zebreiros/em 1938 e em 1962 
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Fig.506 – Projecto de uma cabine de transformação para a Central de Zebreiros, 1939, Plantas, cortes e alçados, escala 1.100 

 
Fig.507 – Projecto de Central e de uma cabine de transformação para Zebreiros, 1939, Plantas, cortes e alçados, escala 1.20 

 
Fig.508 – Central de Zebreiros com a situação dos poços de captação no areal, 1947, Planta geral, escala 1.500 
 
PT/CMP/CMPEA/SMAS/Arquivo de Obra/Abastecimento de água/Captações/centrais de captação/ 
Zebreiros/Poços de captação/1939-1949/  
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2.8.2. Das condicionantes no terreno da obra de implantação do sistema de 

saneamento  

Albano Sarmento, numa conferência promovida pela delegação do Porto da Ordem 

dos Engenheiros e realizada na Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto no 

dia 17 de Novembro de 1953, caracterizaria de uma forma bastante clara as condições 

naturais (topográficas e orográficas) e sociais que levaram ao panorama do escoamento 

das águas residuais domésticas vivido entre os séculos XIX e XX, bem como algumas 

das permanências que se prolongariam no tempo. 

Assim, dado o valor das suas considerações, citarei algumas partes da sua 

comunicação: 
“Os fortes declives da cidade facilitavam os esgotos a céu aberto com os quais durante 
muito tempo se contentou. A cobertura das linhas de água principais impôs-se, porém, a 
certa altura e com ela nasceram os aquedutos subterrâneos, que se foram multiplicando 
sem grande plano. Os esgotos domésticos eram geralmente conduzidos a fossas fixas não 
completamente estanques, dando lugar a infiltrações dos líquidos e extracção à mão das 
lamas mais ou menos frescas empregadas para fins agrícolas. Este sistema produzia uma 
inquinação considerável de todo o subsolo e, portanto, a conspurcação de todas as águas 
extraídas na cidade, quer em poços, quer em minas. 
O aparecimento da água canalizada em 1886 não resolveu completamente a questão, pois 
muitos habitantes continuavam a usar as águas dos seus poços ou dos chafarizes 
alimentados pela água das nascentes municipais de duvidosa pureza. 
Por outro lado, as condições insalubres das habitações populares e a aglomeração e 
promiscuidade que nelas reinava eram causa duma elevada taxa de mortalidade, uma 
das mais altas da Europa, que começou a alarmar as consciências. A questão tornou-se 
aguda quando do aparecimento da peste em 1899. 
Mas já nos anteriores se debatia a necessidade de dotar o Porto dum sistema de esgotos 
que o saneasse. A Câmara interessou-se vivamente no assunto e conseguiram pôr-se de 
acordo progressistas e regeneradores, que alternadamente governavam a cidade e o país, 
para levarem a bom cabo o empreendimento, que era de extraordinária importância, pois 
nele veio a despender a cidade mais de meio milhão de libras de ouro. Embora pese à 
nossa vaidade presente, não cri que, nos últimos cinquenta anos, se tivesse feito outra 
obra municipal de igual magnitude. O que os seus autores não podiam prever era que 
uma desvalorização monetária sem precedentes iria reduzir praticamente a zero os 
encargos delas resultantes. Também não podiam prever um acidente de outro género e 
menos feliz, que mais de 30 anos se passariam antes que a rede entrasse em 
funcionamento.”109 

 

Os efeitos desta obra, como já se referiu no presente texto, demorariam mais de três 

décadas a produzir algum impacto na vida portuense no que respeita aos reflexos que 

passaria a ter quer no desenho do espaço público, quer nas novas exigências dos 

licenciamentos de obra particular. 

 

De facto,  

                                                 
109 PT/CMP/CMPEA/SMAS/Arquivo de Obra/Vária/Albano Sarmento/Escritos1947-1959/1953/Alguns 
problemas urbanos da cidade do Porto [conferência na FEUP a 17 de Novembro de 1953]. 
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“A ligação à rede determinou a revisão e reforma das instalações sanitárias dos prédios 
da cidade, dotando-se com estas instalações muitos prédios que as não tinham, ou as 
tinham rudimentares; criou-se uma nova técnica que, embora com alguns exageros, 
chegou a uma grande perfeição. Se a grande rapidez com que foi feita a transformação 
deu lugar a certas deficiências, algumas das quais ainda hoje se sentem, não há dúvida de 
que os benefícios foram enormes.”110 

 

Contudo, mesmo na zona central da cidade foram bastantes as áreas que não foram 

abrangidas pelas sucessivas operações de extensão dos colectores e ligação de ramais. 

Como constata Sarmento na mesma conferência: 
“Uma questão que suscitou muitas dificuldades e levantou muitas discussões, dada a 
importância dos interesses atingidos, foi o saneamento das ilhas. E contudo ele era de 
interesse primordial, pois se todas as habitações precisavam mais ou menos de ser 
saneadas, as ilhas necessitavam-no em grau superlativo. 
A solução encontrada representa um compromisso feliz, embora a sua aplicação nem 
sempre tivesse sido a melhor. Consistiu em construir para cada grupo de cinco casas uma 
cabine de retrete, uma cabine de chuveiro e uma de despejo. De todos estes elementos, a 
pia de despejo é o mais difícil de fazer funcionar devidamente. Deveria ser abastecida de 
água, mas precisamente o abastecimento de água e o pagamento do seu consumo foi uma 
das coisas difíceis de afinar. Quando tomei conta da direcção dos Serviços, fiquei 
surpreendido com o elevado número de ilhas que tinham a água cortada por falta de 
pagamento. Estudei e defendi um sistema de facturação e pagamento da água que veio 
resolver a questão. Mas, como em Lisboa não existe este problema, tive grande 
dificuldade em o fazer introduzir no regulamento e mesmo assim só à custa duma 
alteração que, em meu entender, representa uma complicação inútil. 
Apesar das imperfeições com que foi, em muitos casos, realizado o saneamento das ilhas, 
principalmente por se ter permitido a construção das cabines em longas baterias por 
vezes bastante longe das moradias daqueles que as deviam utilizar, não há dúvida de 
que as condições de vida das ilhas melhoraram muito. 
O pior que tem as ilhas é contudo a superlotação e este flagelo tem sido o mais difícil de 
atacar, porque exige a construção de novos alojamentos, em tal escala que o problema se 
antevê de solução quase impossível, pelo menos dentro dos conceitos que prevalecem. 
Na presidência da Câmara do Dr. Mendes Correia iniciou-se uma política de beneficiação 
das ilhas pelo seu arejamento e insolação, demolindo-se algumas casas. Os resultados 
foram excelentes quanto à melhoria das condições de salubridade; mas teve, infelizmente, 
de se suspender, devido à dificuldade de encontrar habitação para as famílias 
desalojadas, apesar de para esse fim a Câmara ter construído o bloco da rua do Duque de 
Saldanha e o bairro de Rebordões. Quanto às instalações sanitárias colectivas, o sistema, 
aplicado com relativo êxito nas ilhas existentes, não poderá ser admitido para novas 
construções, a não ser talvez para construções provisórias destinadas a durar apenas 
alguns anos e resolver necessidades prementes de reinstalações. Julgo que este ponto, 
embora levante talvez gritos indignados, era digno de estudo. 
Nos últimos anos a Câmara construiu ainda, com o título de bairros para pobres, novas 
aglomerações de habitações destinadas a realojar famílias que habitavam nas ilhas 
demolidas, em virtude de trabalhos de urbanização. Infelizmente o ritmo destas 
construções não pode acompanhar as necessidades das demolições, quanto mais 
contribuir para o descongestionamento das ilhas actuais!”111 
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Embora o discurso de Sarmento fosse consonante com as linhas oficiais relativamente à 

necessidade de expurgar do centro da cidade quer as tipologias de habitação operárias, 

quer as pessoas que nelas viviam (nos antípodas do que seria experimentado trinta 

anos mais tarde com as operações do SAAL Norte), a verificação que as operações de 

realojamento no centro haviam fracassado demonstrou ser correcta. 

 No sentido de perceber as questões da contemporaneidade (ciente que um dos 

principais problemas do saneamento teve origem na orografia e na topografia 

portuense), é importante mencionar um outro trecho da sua comunicação de 17 de 

Novembro de 1953: 
“A rede de esgotos da cidade do Porto é do sistema separativo ou separado, mas não 
abrange senão uma parte da cidade, embora a mais importante e de maior densidade de 
edificação. Terá de ser estendida a toda a área da cidade e sobre este aspecto vou dar 
algumas explicações. 
Uma rede de esgotos é condicionada pela orografia do terreno. O Porto ocupa uma 
espécie de quadrilátero com um lado constituído pelo rio Douro, outro pelo mar e os dois 
outros pela Estrada da Circunvalação. Várias linhas de água o sulcam, quase todas 
dirigidas ao rio, menos uma, a norte da Avenida da Boavista, que vai directamente ao 
mar, e uma pequena nesga pertence ainda à bacia do Leça. O plano previsto incluía o 
lançamento, durante a vazante, no rio Douro, próximo à Foz, e portanto a concentração 
de todos os esgotos nesse sítio. 
Adoptou-se o sistema Shöne que, por meio do colector marginal sob pressão, permitiu 
conduzir por gravidade, sem recorrer a sobre-elevação, todos os esgotos das áreas 
situadas a cotas superiores à linha piezométrica do colector, isto é, praticamente de toda a 
cidade, sendo apenas necessária a elevação para a zona ribeirinha. 
A área interessada pela obra primitiva é a que conhecemos pela designação de zona sul, 
limitada pela bacia do ribeiro de Lordelo, do rio Leça e do rio Tinto. Foi possível com as 
ruas existentes traçar uma rede conveniente, a qual compreende ainda umas franjas das 
zonas limítrofes. A rede de que hoje dispomos é consideravelmente mais extensa do que 
a primitivamente construída, por se terem canalizado novas ruas e ampliado a área, na 
medida em que a orografia o permitia. 
Para completar o saneamento da cidade teremos de criar mais zonas: a zona oeste, que 
compreenderá a parte situada a oeste da bacia do ribeiro de Lordelo, isto é, entre a 
divisória das suas águas, o rio Douro e o mar; a zona norte, que compreenderá a bacia 
daquele ribeiro; e a zona leste, com a parte da bacia do rio Tinto que pertence à cidade. E 
ainda teremos uma zona mais limitada, a da bacia do Leça, onde se encontra situado o 
Hospital da Cidade e cujos esgotos só poderão ser conduzidos ao nosso sistema, 
mediante uma elevação para a zona norte, por onde serão evacuados.”112 

 

Estas três zonas são muito diferentes entre si, levando a trabalhos de infra-estruturação 

de diferentes graus de dificuldade, quer de estudo, quer de implantação no terreno. 

Nas palavras de Sarmento, caracterizando as zonas Oeste e Norte: 
“A zona oeste reúne já as condições para o estabelecimento da rede de esgotos, que 
poderia ser imediato se se dispusesse dos meios financeiros necessários. Com efeito, o 
colector geral será estabelecido na Avenida Marginal, entre Sobreiras e o Castelo do 
Queijo, sendo a alimentação deste colector assegurada pelas Avenidas Gomes da Costa e 
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da Boavista, pelas ruas transversais e pelos ejectores marginais. Os Serviços pediram um 
empréstimo de 2.000 contos para a construção do colector marginal, que é a chave de 
todo o plano. Essa importância destina-se apenas à aquisição dos materiais, sendo o 
trabalho fornecido pelos recursos normais dos Serviços. 
A zona norte, embora menos urbanizada do que a zona oeste, tem contudo já numerosas 
ruas edificadas e uma população importante. Mas, ao contrário da zona oeste, faltam-lhe 
as vias naturais de escoamento. As suas principais ruas cruzam a principal linha de água. 
A via de cintura aproxima-se desta linha, mas ainda não temos ideias precisas sobre o seu 
perfil longitudinal que nos permitam ajuizar da sua capacidade para servir à passagem 
do colector principal da zona. Além disso, a sua execução, e até mesmo já sem falar na 
execução completa, as expropriações e as primeiras terraplenagens que permitissem o 
assentamento do colector, levarão vários anos, e o saneamento desta zona, onde se têm 
feito e continuam a fazer tantas construções, não se deverá compadecer dessa demora. 
Com efeito, o que se está a passar nas urbanizações parciais e fragmentárias que um 
pouco por toda a cidade se estão fazendo, presta-se a justas críticas e, pela nossa parte, 
temos repetidas vezes chamado a atenção para o facto de se permitir a construção de 
prédios sem esgoto e até de se fazerem novos arruamentos sem os munir do competente 
colector de esgotos domésticos, construindo-se apenas, e infelizmente nem sempre, os 
colectores de águas pluviais que, enfim, sempre valem mais do que nada.”113 

 

Muitos erros seriam cometidos nestas zonas, especialmente na zona Oeste, onde, à 

excepção da Foz (que foi objecto de estudo próprio e de certa forma, independente das 

lógicas do resto da zona), proliferava ainda, na década 1950 (à data desta conferência), 

um ambiente misto de semi-ruralidade e de alguma indústria. 

Contudo, atentando na situação da cidade à época, o panorama do saneamento não era 

muito diferente na sua maior parte, factor esse que continuaria a condicionar o seu 

ambiente urbano até ao início do século XXI. 

As autoridades de saúde competentes na área consideravam, de acordo com Sarmento, 

algumas imposições preventivas da situação momentosa que o Porto continuava a 

viver apesar do trabalho dos SMAS: 
“A Delegação de Saúde impõe, onde não há colector de saneamento, a construção nos 
prédios de fossas sépticas de dois compartimentos sem nitrificador, mas desinteressa-se 
do destino do efluente destas fossas. Se há colector de águas pluviais, é para ele 
conduzido; mas, se o não há, transformam-se em fossas fixas de despejo periódico. Ora 
este sistema é absolutamente incompatível com a existência duma distribuição de águas 
que pressupõe consumo elevado e, assim, as fossas enchem rapidamente, o que exige 
frequentes e incómodos esvaziamentos. Sucede ainda que ninguém se interessa pelo 
funcionamento destas fossas, nem fiscaliza a sua construção: os Serviços do Saneamento, 
porque elas não fazem parte dos seus regulamentos e atribuições, a Câmara porque isso 
não está na sua competência e a Delegação de Saúde porque isso não está na sua 
competência e a Delegação de saúde não tem organização para isso. 
Não posso de modo nenhum concordar com esta prática. Poderia aceitar-se o sistema no 
campo, onde se dispõe de terreno mais ou menos vasto e se poderia dar saída ao efluente, 
convindo contudo muni-las sempre de nitrificador. Mas, na cidade, por vezes as fossas 
ficam dentro de casa e, nestas condições, entendo que não deveriam ser impostas, mas 
antes proibidas. 
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A solução que temos proposto consiste em estabelecer o colector local servindo zonas 
reduzidas. Esse colector, enquanto não fosse possível construir a rede geral que o havia 
de receber, iria à rede das águas pluviais, com interposição dum elemento simples de 
diluição e oxidação. Quando não fosse possível adoptar esta solução, não se deveria 
permitir a urbanização.”114 

 

Continuando a sua análise, no que respeita à zona Norte (fig.509 e fig.513), 
“parece-nos possível, embora ainda não tenhamos estudos nesse sentido, canalizar e 
cobrir o ribeiro de Lordelo, pelo menos a partir do Viso, de modo a recolher as águas 
pluviais, colocando na secção coberta um colector para a passagem dos esgotos 
domésticos. Não vejo, em princípio, nenhum óbice sério a esta solução, cujas vantagens 
para a urbanização geral me parecem óbvias. Resta, contudo, averiguar se o preço desta 
obra seria consentâneo com as possibilidades e em harmonia com os benefícios a esperar 
dela.115 

Por último, no que respeita à zona leste da cidade que, ainda hoje (2014) permanece 

sem cobertura total da rede de saneamento e com poucos prédios ligados aos 

colectores existentes, nota-se que, na comunicação de Sarmento, transparece, apesar de 

tudo, alguma preocupação com os trabalhos de infra-estruturação: 
“A zona leste, que é toda a que fica entre a Circunvalação e uma linha que podemos 
traçar pela rua de Costa Cabral, Silva Tapada, Avenida Fernão de Magalhães, Antas, 
praça das Flores e Estação de Campanha, está em piores condições, devido à dispersão 
das suas edificações e à dificuldade, no estado actual da sua urbanização, de achar um 
traçado conveniente para o colector principal. É contudo muito favorável ao emprego das 
soluções locais parciais a que já me referi, pela grande quantidade de terrenos agrícolas 
existentes e que poderiam absorver os efluentes suficientemente depurados. Insisto, 
porém, em que se não devia permitir as urbanizações locais, quer da iniciativa da 
Câmara, quer por solicitação de serviços do estado, ou sobretudo de proprietários dos 
terrenos, sem que os núcleos assim constituídos fossem dotados dos devidos colectores 
de esgoto das águas usadas.116 

 

A conclusão que Sarmento produz no final da conferência, reflecte a sua extrema 

preocupação com a forma como têm decorrido os trabalhos, mas vai mais além, 

atribuindo aos erros consecutivos de procedimento e de administração pública grande 

parte do atraso da situação à época: 
“Com a municipalização, a Câmara encarregou os Serviços Municipalizados de proverem 
à construção e exploração da rede de esgotos domésticos, visto ter-se adoptado no Porto 
o sistema separado, ficando a rede de águas pluviais a cargo da Câmara, directamente. 
Os Serviços Municipalizados tinham recebido a rede inicial foram construindo novos 
colectores em ruas que, embora dentro da área interessada, não estavam canalizadas, e 
ainda estendendo a rede nas zonas periféricas, onde tal se tornava possível. 
Construíram-se assim algumas dezenas de quilómetros de colectores de saneamento foi 
incorporado nas despesas de urbanização, política que nos parece de seguir, sempre que 
se trate de urbanizações inteiramente novas. 
Mas, para estabelecer a rede do saneamento em largas zonas da cidade, já edificadas, pelo 
menos parcialmente, e sobretudo para a construção dos dispendiosos colectores gerais 
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que as hão-de drenar, já os meios que serviram para ampliar a actual rede são 
insuficientes, principalmente porque essas obras se não compadecem do ritmo 
necessariamente lento imposto por esse meio de financiamento. 
E também não se pode contar muito com as receitas das águas para esse fim, pois a maior 
parte das sobras do rendimento da água tem de ser utilizada para as necessidades de 
ampliação do sistema, que são sempre muito grandes. 
Talvez não seja possível achar uma solução geral para o financiamento destas obras e 
cada caso deva ser examinado de per si. Assim, para a zona oeste ou da Foz, já atrás 
indicámos a forma de resolver a questão. Para a zona norte, se vier a adoptar-se a 
cobertura do ribeiro de Lordelo, dadas as finalidades complexas dessa obra, não poderá 
dispensar-se uma substancial participação da Câmara e um importante auxílio do Estado. 
Para a zona do vale do Leça, como a necessidade de assegurar os esgotos do Hospital 
domina o problema, temos de prever que o Estado tomará uma parte importante nos 
encargos. Para a zona leste, ainda é cedo, sem maior andamento dos trabalhos de 
urbanização, para assentar em ideias definidas.”117 
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Fig.509 – Colector da Zona Norte, 1950, planta geral, escala 1. 5000 

 
Fig.510 – Colector da Zona Norte, 1950, planta geral, escala 1. 5000 

 
PT/CMP/CMPEA/SMAS/Arquivo de Obra/Saneamento/Subsistema de despoluição do troço final da bacia 

do rio Douro/Subsistema Ocidental/Colector da Zona Norte/1948-1950/Peças escritas e 
desenhadas/projecto  
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Fig.511 – Projecto de abastecimento de água ao Hospital Escolar do Porto, 1953, planta geral, escala 1.500 

 
Fig.512 – Projecto de abastecimento de água ao Hospital Escolar do Porto, 1953, planta geral e perfil, escalas 1.2500 e 1.200 

 
Fig.513 – Projecto de abastecimento de água ao Hospital Escolar do Porto, 1953, perfil da conduta na Rua da Alegria, 
escalas 1.50 e 1.500 
 
PT/CMP/CMPEA/SMAS/Arquivo de Obra/Abastecimento de água/Condutas/ 
Abastecimento de água ao Hospital Escolar/1955/Projecto 
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2.8.3. Do serviço como público e industrial  

Em Junho de 1947, um ano após a CMP ter municipalizado o último serviço urbano 

que pretendia na esfera da sua tutela, criando o STCP (Serviço de Transportes 

Colectivos do Porto) a par dos já existentes SMGE (Serviços Municipalizados de Gás e 

Electricidade – 1917) e SMAS (1927), discutia-se no Porto a problemática das condições 

dos serviços públicos de matriz industrial. 

Esta discussão, no âmbito da contemporaneidade, quando se reflecte e, até se questiona 

o papel do Estado nas suas várias vertentes de intervenção na sociedade, reveste-se de 

uma especial actualidade, podendo, os argumentos que, então se “esgrimiam” ajudar a 

compreender o debate actual em torno dos “serviços públicos essenciais”, 

nomeadamente aqueles que se encontram na esfera das autarquias locais. 

Mais uma vez, Albano Sarmento, recém-regressado dos seus cargos de presidente da 

CMP e de Ministro do Governo ao seu posto de Director -delegado dos SMAS, num 

manuscrito datado de 1947, assumia alguma divergência com a opinião dominante na 

sociedade, mas uma total consonância com as teses do Estado Novo no que respeita 

aos sectores estratégicos da economia e do desenvolvimento urbano: 
“A organização do homem em sociedade criou-lhe um certo número de necessidades que 
só podem ser satisfeitas pela própria sociedade ou com o seu concurso. A existência 
dessas necessidades e a sua satisfação constituem um dos fundamentos da vida 
económica; a partilha, entre o homem e a sociedade, do comando das operações 
necessárias para obter essa satisfação um dos fundamentos da questão social ou antes de 
uma disputa apaixonada que vem dos séculos. 
Em todo o caso há algumas dessas necessidades cuja satisfação deve sem sombra de 
dúvida pertencer à sociedade e é a essas que me quero referir com a designação de 
“Serviços Públicos Industriais” que pus como título a esta exposição. 
Procurarei defini-las por alguns caracteres que, a meu ver, as distinguem e que são a 
generalidade, a uniformidade, a exclusividade e a utilização especial do domínio público. 
Por generalidade entendo que interessam a toda a gente, por uniformidade que não há 
diversidade ou variedade de produtos, destinados a satisfazer o gosto de cada um, por 
exclusividade que a exploração só é viável em regime de exclusivo e por utilização 
especial do domínio público que o uso desse domínio vai muito além do que é concedido 
ao comum dos cidadãos. 
É fácil de compreender que o exercício das actividades assim definidas não pode deixar 
de ser acompanhado do uso de uma parcela maior ou menos da soberania pública o que 
resulta da conjugação da generalidade com a exclusividade. A transferência, sob qualquer 
forma ou em qualquer extensão, do exercício de direitos soberanos para entidades 
privadas suscita cada vez mais a desconfiança e animadversão públicas. 
Por outro lado, dado o carácter necessário e geral e por assim dizer básico, daquelas 
actividades pode considerar-se que elas não estão livremente abertas ao jogo dos 
fenómenos económicos, antes constituem o alicerce sobre o qual se deveria desenvolver 
uma livre e próspera vida económica. 
Pela minha parte considero como indispensável nas sociedades modernas a exploração 
dos Serviços Públicos industriais por entidades públicas, em vez de não consentir o 
exercício de uma parte da autoridade pública por entidades públicas, em vez de 
entidades privadas, por motivos que posso resumir na necessidade de não consentir o 
exercício de uma parte da autoridade pública por entidades ao serviço de interesses 
privados e de evitar que serviços vitais para todos possam ser explorados de modo a 
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servir os interesses de alguns ou tornar-se instrumento de pressão económica por grupos 
ou interesses privados em vez de servirem apenas ao bem colectivo.”118 

 

As experiências municipais de concessão dos serviços públicos a empresas e 

exploradores do sector privado resultaram, no entre séculos português (XIX/XX), em 

situações penosas para o desenvolvimento do ambiente urbano, caucionando em várias 

matérias, toda e qualquer iniciativa dos municípios. Não tendo significado melhoria do 

serviço, bem pelo contrário: contribuiram para o atraso do planeamento e da gestão 

urbana. 

 

Albano Sarmento, como se pode perceber da leitura do seguinte trecho desse texto de 

1947, considera um anacronismo a concessão de serviços públicos: 
“As razões que levaram no passado os Estados e Autarquias locais a fazer concessões de 
serviços públicos não existem hoje ou perderem muito do seu valor. Eram principalmente 
a falta de recursos ou crédito, o desconhecimento da técnica, apanágio de poucos 
especialistas, e a desconfiança dos resultados. Embora a minha opinião possa ser 
considerada como demasiado radical, considero a concessão de serviços públicos como 
um anacronismo. 
Não basta porém substituir à entidade privada a entidade pública para que tudo fique 
remediado. É necessário que os princípios que regem a exploração por entidades públicas 
conduzam à cabal satisfação do fim a atingir e esse fim é a satisfação de uma necessidade 
pública nas melhores condições de preço, de quantidade, qualidade, prontidão, eficácia, 
imparcialidade, etc.”119 

 

A sua concepção de serviços públicos industriais ultrapassa em larga medida a esfera 

municipal, contribuindo para as teses dos que achavam que o estado deve ter uma 

presença forte na sociedade de forma a controlar e regular as suas potencialidades, as 

suas riquezas e garantir a prestação de serviços de uma forma sustentada, sem 

intermediários no seu processo de execução: 
“Assim, parece-me que os serviços de distribuições públicas de água, gás e energia 
eléctrica, os transportes colectivos urbanos, os transportes colectivos gerais em via 
própria, a produção de energia para consumo público em espécie, a transmissão das 
comunicações escritas ou orais entram na categoria dos Serviços públicos industriais. Não 
considero porém como tais serviços da natureza da distribuição de leite, ou da venda de 
carne a que faltam várias das características apontadas; nem também se devem confundir 
com Serviços públicos industriais simples serviços industriais do Estado, como a Casa da 
Moeda, o Arsenal do Alfeite, as Oficinas cartográficas do Instituto Geográfico e Cadastral, 
as fábricas militares, a Imprensa Nacional, etc. 
Não inclui na minha lista os transportes colectivos por estrada e não foi por 
esquecimento. Mas de facto pareceu-me não reunirem as condições necessárias. Nem a 
exclusividade é de rigor, nem há um uso especial do domínio público. É certo que vemos 
em muitas localidades recintos públicos quase exclusivamente utilizados pelos Serviços 
de Transportes Colectivos por estrada e até sem o pagamento de qualquer taxa por essa 
utilização. Mas trata-se evidentemente de um abuso devido à imperfeição da nossa 
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legislação sobre o assunto e a uma certa absorção pelo Estado de funções que não estava 
preparado para desempenhar. Estes transportes são serviços quase públicos que 
necessitam de legislação e fiscalização especial, mas não os vejo ainda nas condições de 
serem retirados da administração privada. 
Desta maneira fica claro o que entendo por Serviços Públicos Industriais e portanto o 
objecto das minhas considerações.”120 

 

O centralismo burocrático do Estado Central viu-se reforçado com o processo de 

construção e de implantação do Estado Novo, contribuindo para a concordância com a 

opinião de Sarmento a propósito da sua incapacidade natural para gerir os serviços 

industriais, seja através da sua concessão ou do monopólio da sua execução: 
“A relutância do Estado, pelo menos do nosso, em largar da sua acção directa seja o que 
for é tal, que todas as tentativas de estabelecimento de administrações industriais 
autónomas dependentes do Estado têm falhado; apesar das leis e regulamentos 
privativos, os órgãos de fiscalização geral cortam todas as veleidades e vão fazendo 
prevalecer os princípios rígidos e formais da Contabilidade e administração públicas, por 
princípio incompatíveis com a administração industrial. 
Desta forma o nosso Estado chegou a convencer-se de que lhe era impossível possuir 
administrações públicas de carácter industrial e alienou os seus mais importantes serviços 
desse género – os caminhos-de-ferro; recusou encarregar-se doutros – a produção de 
energia a explora num regime misto de administração industrial aqueles que não pode 
alienar, os correios, telégrafos e telefones com um resultado que está longe de ser aquilo 
de que necessita o país, sendo difícil distinguir nas deficiências que todos vêem, o que é 
culpa das circunstâncias do momento e o que é vício do sistema.”121 

 

Quanto à acção dos municípios, a sua preocupação prende-se mais com questões 

administrativas do que com as competências, defendendo, nas entrelinhas, algumas 

concepções próprias de princípios municipalistas e federativos de municípios, de certa 

forma advogando a descentralização do Estado e a delegação de competências em 

patamares de decisão intermédios. 
“No caso dos municípios, isto é, dos Serviços locais que estão sob a alçada dos 
municípios, tem havido um pouco mais de liberdade, mas começa realmente a desenhar-
se da parte de certos órgãos fiscais uma tendência acentuada para enquadrar na 
administração pública serviços que tem de usar processos muito mais eficazes e 
expeditos.”122 
 

Outra questão importante no seu discurso demonstra que, mais uma vez, as 

permanências são, no caso português, preponderantes às rupturas. No caso, tendo em 

vista o esclarecimento jurídico e económico dos serviços municipalizados: 
“A forma que a nossa legislação estabeleceu para a exploração de Serviços públicos 
industriais pelos municípios foi a dos “Serviços Municipalizados” cujo estatuto se 
encontra disperso por várias leis, entre as quais o Código Administrativo. O artigo 165º 
do Código Administrativo que contém o princípio fundamental expressamente diz que as 
tarifas serão calculadas para cobrir as despesas de exploração e constituir os fundos 
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necessários para o desenvolvimento dos Serviços. Não diz que são para dar receita.” (…) 
“as Câmaras cobrem os prejuízos os Serviços pertencendo-lhe igualmente os lucros. Mas 
parece claro que tal disposição não invalida o princípio anterior referindo-se apenas ao 
caso de, apesar dele, se verificarem tais prejuízos ou lucros que, necessariamente, seriam 
de pouca importância. E sempre que o Estado dá comparticipações às Câmaras para 
instalar um serviço de distribuição de águas, expressamente estabelece que os saldos, 
quando os haja, deverão servir apenas ao estabelecimento da rede de esgotos, isto é, 
repele expressamente a criação de lucros gerais. É que, de facto, se as autarquias locais se 
metem nessa política de crear receitas à custa da exploração dos Serviços públicos 
industriais se falseie o próprio motivo que deu lugar à entrega desses Serviços às 
Câmaras. Esse motivo não foi o de se apropriar de lucros obtidos pela iniciativa privada, 
mas sim o de assegurar um serviço público em condições de superioridade sobre essa 
iniciativa. 
Quando uma entidade explora um serviço público procura evidentemente tirar dele o 
maior rendimento possível. Mas encontra dois limites nesse desejo: a reacção do público e 
a vigilância da autoridade concedente. Ora, quando a autoridade concedente se 
transforma em exploradora e tem a faculdade de obter lucros, só encontra como limite a 
reacção do público, fácil de iludir ou ignorar. A consequência é uma exploração 
gananciosa à qual o público consumidor é entregue sem defesa. O princípio do artigo 165º 
do Código Administrativo é pois salutar e constitui a defesa do público. 
É claro que isto não quer dizer que o Estado ou os Municípios não possam ou não devam 
tirar dos Serviços públicos industriais benefícios directos, mesmo quando esses serviços 
são explorados por entidade pública. Simplesmente esses benefícios são fixos, entram nos 
encargos da exploração que com eles tem de contar; são a contrapartida dos serviços 
prestados pela cedência de uma parcela da autoridade, pelo reconhecimento do exclusivo, 
pelo uso do domínio público, enfim por aquele auxílio legal e moral sem o qual a 
exploração seria impossível.”123 

 

A comparação entre a iniciativa pública e a privada aparece como necessária. O 

carácter subsidiário do Estado relativamente à Banca e os serviços financeiros de que 

depende influenciam, no seu entendimento, os encargos da exploração: 
“Uma empresa privada tem direito ao lucro que represente a compensação do risco e a 
remuneração do Capital. Numa entidade pública só há o risco da má administração, e 
esse não é digno de ser considerado, e não há capital a remunerar.  
De facto, o capital é geralmente todo emprestado e o seu serviço financeiro encorporado 
nos encargos da exploração. Quando, atravez dos tempos, as dívidas se amortizem mais 
rapidamente do que as instalações se deterioram, o resultado é a constituição dum 
património próprio que em boa verdade não pertence ao Estado e aos Municípios, mas 
aos usuários do serviço. É certo que me podem dizer que o mesmo sucede com os 
patrimónios do Estado ou municipais que se poderiam considerar pertencentes à Nação e 
aos munícipes. Mas há uma diferença. É que os primeiros provêem de acréscimos de 
rendimentos fiscais que foram coercivamente cobrados para servirem às despesas 
públicas. Do uso normal desses créditos resulta uma parte do património público. 
Embora o dinheiro com que foram adquiridos fosse também pago pelos cidadãos, foi-o 
irrelevantemente da sua aplicação. Ora não sucede assim com o que o público pagou pela 
utilização dos Serviços Industriais públicos. Como nem o Estado nem o Município são 
capitalistas, trabalhando sobre a base da livre disposição de capitais, em vista da obtenção 
de lucros, o que na verdade se passa é que tudo funciona como se se tratasse de uma 
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cooperativa em que os usuários dos Serviços fossem os sócios e a entidade pública a 
administradora. O património foi assim criado por cada um na proporção do seu 
consumo. Pode ainda argumentar-se que, a não se admitir o princípio do lucro, chegará 
um momento, pelo jogo das amortizações, em que o preço do serviço possa descer abaixo 
de um valor economicamente útil. 
Não é de modo nenhum fatal que isso suceda; o mais provável é que o desenvolvimento 
das necessidades públicas e os progressos da técnica exijam o investimento de novos 
capitais cujo serviço financeiro haja de assegurar-se. Mas se realmente assim viesse a 
acontecer, preferível seria, para restabelecer um preço economicamente útil, criar um 
imposto sobre o serviço, em benefício da colectividade, o que resolveria perfeitamente a 
situação sem cair nos perigos da criação de lucros variáveis a atribuir ao órgão de 
soberania, Estado ou municípios.”124 
 

A defesa do capitalismo de Estado acaba por surgir nas entrelinhas das suas palavras, 

reflectindo a tendência dominante nas elites da sociedade portuguesa, enfeudada às 

famílias e aos grupos financeiros que, de facto, continuavam a condicionar os destinos 

do país:  
“O sistema económico chamado capitalismo consiste fundamentalmente em que o capital 
tem a direcção dos negócios. Recebe todo o rendimento e paga todas as despesas de 
material, mão-de-obra, técnica e impostos. O que fica serve para pagar o uso do capital, o 
seu desgaste e reconstituição. O funcionamento do sistema exige pois a existência de uma 
margem entre o rendimento da empresa e as despesas de produção. Essa margem 
depende da eficácia da administração e da medida em que os clientes estão satisfeitos e 
dispostos a pagar. A última sanção pertence ao consumidor que na medida da sua 
aceitação determina a viabilidade do negócio. 
Este sistema exige para funcionar a liberdade económica: liberdade de compra, liberdade 
de venda, liberdade de empreendimento. Só assim o consumidor pode exercer a sua 
soberania. O regime de monopólio é a tirania do capital sobre o consumidor quer esse 
monopólio seja legal quer ilegal, quer o capital seja do Estado quer dos particulares. 
Ora o serviço público de natureza industrial é um monopólio; não pode por isso ser 
explorado em regime capitalista porque degeneraria na espoliação do consumidor, que 
nesse caso seria o público. Se o capital é privado ainda pode ser contido dentro dos 
limites aceitáveis mediante os cadernos de encargos da concessão, o estatuto do 
monopólio. Se o capital é público não há limites em que possa ser contida a sua ambição 
de lucro. Quer dizer que se o interesse público exige que a administração dos Serviços 
públicos industriais seja entregue a uma entidade pública, exige também que a 
exploração se faça sem intuitos lucrativos. Nem o Estado nem os Municípios são 
capitalistas. É função que só pode pertencer aos particulares sujeitos às obrigações gerais 
da lei. Doutra forma caímos nos monopólios fiscais, de triste memória. 
Estes monopólios fiscais estão hoje representados apenas nos tabacos e fósforos e ainda 
assim numa forma atenuada; contudo, tais como são, constituem muitas vezes uma fonte 
de vexames.”125 

 

Será missão do serviço dar lucro? No contexto dos serviços públicos industriais, 

Sarmento advoga que: 
“Ao prescrever a obtenção de lucros industriais que, quando excedem a medida 
necessária para o progresso e desenvolvimento dos serviços, se transformam em 
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rendimentos fiscais coloco-me numa posição realista pelos gravíssimos inconvenientes 
que essa forma de proceder traria para se conseguir o fim principal a atingir que é a 
adaptação do serviço às necessidades públicas; mas ao mesmo tempo estou com os 
princípios do nosso direito público, como o mostram o artigo 165º do Código 
Administrativo já citado e o artigo 6º do Estatuto do Trabalho Nacional que define as 
condições em que o Estado, e por analogia os Municípios, podem tomar a seu cargo os 
serviços industriais. 
E, por outro lado, não se pode conceber que as regras administrativas de actividades 
industriais cujos resultados podem ser apreciados em termos numéricos possam ser as 
mesmas dos serviços públicos normais que pela sua própria natureza escapam a essa 
forma de apreciação que é ao mesmo tempo uma sanção da administração.”126 

 

Toda a concretização das políticas públicas carece de autorizações financeiras. A 

preponderância das Finanças sobre os outros sectores do Governo (seja ele Central ou 

Local) define regras muito apertadas, numa malha já por si só, bastante apertada. 

Sarmento acaba a sua comunicação pondo em questão o desempenho desses serviços, 

baseando a sua tese na explicação do papel da contabilidade na matéria em questão: 
“A contabilidade pública é uma contabilidade de autorizações. 
De um modo geral as receitas e as despesas públicas não são interdependentes senão 
indirectamente, através daquilo que se chama a política d fomento que tende à criação de 
novas matérias colectáveis. 
As regras da contabilidade pública são muito antigas e pouco têm evolucionado. Elas 
destinam-se a garantir que o dinheiro que a nação paga para sustentar as despesas do 
Estado só vá para aquelas despesas que legalmente foram autorizadas. Se as despesas são 
úteis ou inúteis não é com ela, nem ela tem nenhum meio de o saber. Isso com o poder 
político que as autoriza. E no fim, também, nenhuma forma tem de saber se o dinheiro foi 
bem ou mal gasto. 
Não é ainda o seu papel, mas de crítica política. Apenas pode saber se se gastou mais ou 
menos do que se recebeu, mais ou menos do que estava autorizado, não se podendo aliás 
verificar a primeira hipótese senão fraudulentamente, porque ela não deixará que saia 
mais do que estava autorizado, inscrito na verba. E, seja quem for que comprometa para 
um determinado fim mais dinheiro do que estava autorizado, que o pague ou não, mas o 
Estado não paga. Este é o fundamento da Contabilidade pública, perfeitamente adequado 
à posição do Estado ou das autarquias em matéria de receitas e despesas. Mas como é 
possível pensar que tais princípios se podem aplicar a um serviço industrial? Para isso, 
seria necessário por de parte toda a consideração de preço d custo e de quantidade de 
serviço prestado, quer dizer, o serviço ficaria por qualquer preço e seria prestado apenas 
na medida em que as verbas concedidas o permitissem. Evidentemente isto é a negação 
do papel de um serviço público industrial.”127 

 
* 

Em Março de 1953, numa palestra efectuada a convite da sociedade “Os Amigos do 

Porto”, Albano Sarmento, no encadeamento do discurso sobre a sua própria vida 

pessoal e profissional, faz uma apreciação do percurso da cidade do Porto rumo à 
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perda de importância na esfera nacional, especialmente verificada entre1900 e a década 

de 1950. 
“Há doze anos que sirvo a Cidade. 
Em todos estes longos anos decorridos desde 1906, tenho assistido à grandeza e declínio 
do Porto. E não no sentido que geralmente se dá a esta expressão, isto é, grandeza seguida 
de declínio, mas num sentido especial em que estes dois aspectos, aparentemente 
contraditórios, têm existência simultânea. Com efeito, ao mesmo tempo que a Cidade 
cresce em extensão e população, decresce em importância e prestígio. 
Este fenómeno não tem passado despercebido e toda a gente o sente; dá-se-lhe 
geralmente como explicação a tendência centralizadora dos governos modernos e não se 
pode negar que haja aí muito de verdade, mas não é só isso. Já repararam V. Ex.as, por 
exemplo, que quando se criou a Relação de Coimbra ela foi constituída quase só à custa 
da Relação do Porto, que o mesmo sucedeu quando se criou a Direcção de Viação do 
Centro? Que na divisão telefónica entre Norte, Centro e Sul, o Norte pouco desce abaixo 
do Porto? Que o vinho do Porto está em Gaia e o porto do Porto em Matosinhos? Que o 
distrito de Aveiro começa a 10 km do Porto? Que a província do douro Litoral a que se 
deu por capital o Porto é a de mais pequena área do país? Tudo isto são coisas que nada 
têm que ver com a centralização, mas nem por isso deixam de existir em prejuízo do 
Porto. 
Há 50 anos o Porto tinha bancos seus, navios seus, era sede de importantes companhias. 
Tudo isso desapareceu quase completamente. Com poucas embora brilhantes excepções, 
a maior parte dos negócios do Porto são feitos através de Lisboa. Os homens 
representativos do Porto, que tinham voz e autoridade nos Conselhos da Nação, não 
deixavam de ser homens representativos do Porto. Hoje, quando algum homem do Porto 
ascende a uma posição importante, digamos, para chamar as coisas pelo seu nome, em 
Lisboa a tendência e talvez a necessidade de cortar as relações com o burgo de origem e, 
nos últimos tempos, poucas excepções se têm imposto ao nosso espírito e ao nosso 
respeito.”128 

 

Contudo, estará a cidade isenta de responsabilidades? Poder-se-á atribuir esse 

decréscimo de importância única e exclusivamente à acção do Estado Central e ao 

macrocefalismo lisboeta? 
“O Porto não está completamente sem culpas em tal estado de coisas. Desde há muito que 
parece ter havido sempre um espírito maligno por trás da cortina, que se compraz em 
fazer vingar as petições inconvenientes, cujas consequências vêm a cair sobre a Cidade, e 
em inutilizar aquelas que poderiam trazer-lhe proveito e ou glória.” 
(…) “Devemos sempre desejar que o Porto cresça, mesmo porque se não crescesse, 
crescendo os outros, diminuiria; mas que não cresça só em população e área edificada, 
cresça também em beleza, no bem-estar e progresso dos seus habitantes, na grandeza e 
irradiação das suas instituições. O Porto não é capital do Estado, não beneficia portanto 
daqueles cuidados que o Estado tem naturalmente pela sua capital e até sentimento que 
impregna a Capital, só porque o é. Mas o Porto não quer abdicar da sua condição de 
grande cidade e só o pode conseguir à custa dum esforço que a Lisboa é poupado.”129 
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2.8.4. Das sempre momentosas questões do abastecimento de água e do saneamento 

De volta à “momentosa” questão do abastecimento de água (de facto essencial para a 

afirmação da cidade como espaço de urbanidade), Sarmento recua ao difícil e lento 

processo de implementação do serviço público: 
“A Câmara e as ordens religiosas dotaram a Cidade de algumas obras importantes para a 
condução de águas de mina que iam alimentar as fontes públicas de que toda a gente se 
servia. Alguns tinham em suas casas água corrente, ou por minas próprias, ou, caso mais 
frequente, por terem comprado participação em águas municipais. 
As fontes e chafarizes (fig.514 a fig.520) eram então uma necessidade pública, pois praticamente 
toda a população a eles recorria, e como tal quase uma instituição, donde provinha a 
tendência para tomarem proporções e aspectos monumentais. De facto os chafarizes eram 
os únicos motivos decorativos de natureza civil que existiam na Cidade. E a veneração 
que a água inspirava era tal que mesmo os particulares tinham o gosto de dar um carácter 
de riqueza e grandeza a todas as obras que à água diziam respeito. 
Ora esses chafarizes que existiam por toda a Cidade resistiram à Companhia das Águas, 
porque tinham ficado na posse da Câmara, mas não resistiram à municipalização. Eram 
concorrentes e já ninguém os defendia. Sob o pretexto de que a água que distribuíam era 
inquinada (isto num tempo em que a água distribuída pelos Serviços não era tratada), 
foram quase todos barbaramente destruídos. Alguns se perderam definitivamente, outros 
parcialmente, e os próprios Serviços, que no primeiro delírio de posse os tinham 
desmantelado, tomaram a peito a sua reconstrução como elementos de decoração numa 
cidade que bem poucos tem e esses mesmos os está continuamente perdendo. 
Por meados do século XIX e seguindo uma corrente geral na Europa, começou a 
desenhar-se um forte movimento para dotar a Cidade dum sistema moderno de 
distribuição de águas, isto é, água canalizada sob pressão. Pensou-se primeiro aproveitar 
as águas já captadas de Paranhos e Salgueiros, mas logo se viu que um sistema moderno 
exigiria quantidades de água que tais mananciais não podiam fornecer e, então, foram 
sugeridas como possíveis fontes de abastecimento os rios Leça, Sousa e Douro. O Douro 
tinha para a época dificuldades que não sei se poderiam ter sido vencidas: a necessidade 
de tratar as águas muito turvas, além de ter de ser colhida muito a montante. O Leça logo 
apareceu como de insuficiente caudal. Restava o Sousa, que foi o que logo despertou mais 
a atenção. 
Em 1864 o engenheiro Eugène Henri Gavand fazia à Câmara uma proposta para a 
constituição duma Companhia destinada a trazer ao Porto a água do Rio Sousa. Pedia 
para ela garantia de juro, não, dizia ele, porque a julgasse necessária, pois tinha a certeza 
de que o negócio era muito rendoso, mas porque, sem tal garantia, os capitalistas, 
receosos diante da novidade do empreendimento, não lhe dariam o dinheiro 
necessário.”130 

 

Lisboa, na década de 1860, havia tomado a dianteira do processo – a Companhia das 

Águas de Lisboa dava início ao processo de abastecimento da capital, mediante a 

utilização das nascentes do Alviela. O processo de decisão, centralizando a decisão no 

Governo, levou o presidente do município portuense a remeter para o estado central a 

responsabilidade da aprovação de qualquer projecto de infra-estruturação nesta área, 

pelo facto também de considerar que a cidade não tinha competências de decisão sobre 

estas matérias. 
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Em 1882 a presidência de Correia de Barros realizava com a Compagnie Générale des 

Eaux pour l’Étranger o contrato de 22 de Março, sancionado pela lei de 27 de Julho do 

mesmo ano, passando a concessão e a exploração para essa companhia por noventa e 

nove anos acordando diversas obrigações para abastecer convenientemente a Cidade. 

A descrição que Albano Sarmento faz na sua comunicação à sociedade “Amigos do 

Porto”, evidencia, logo no plano geral, algumas deficiências estruturantes que viriam a 

ter impacto quando, em 1927, a CMP tomou a seu cargo a responsabilidade do serviço: 
“O plano geral das instalações que veio a ser terminado em 1886 pode descrever-se 
sumariamente como segue. 
No rio Sousa construiu-se uma pequena barragem de 4 metros de altura, a qual conduz a 
água para os filtros e alimenta três turbinas de eixo vertical. As bombas, accionadas pelas 
turbinas, recolhem a água nas galerias situadas sob os filtros e elevam-na a um 
reservatório em túnel que atravessa o monte de Jovim. Além das turbinas, as bombas 
podiam ser accionadas por máquinas a vapor para o caso, que se dava normalmente em 
grande parte do ano, de o caudal do rio não ser suficiente para fazer mover as turbinas. 
De Jovim a água era elevada para o reservatório do Monte dos Congregados, por meio de 
máquinas a vapor, a fim de abastecer a zona alta. 
A parte da Cidade servida pela rede de distribuição era então muito pequena 
relativamente à área actual. Só gradualmente se foi estendendo e o consumo atingia a 
oitava parte do que é hoje.”131 

 

As teses dos que eram contrários às concessões dos serviços públicos viriam a ser 

reforçadas pelo conflito mundial de 1914/1918 e pelas repercussões que este teve na 

economia europeia, nomeadamente no plano das empresas. Voltando a Sarmento: 
“A Companhia foi satisfazendo as necessidades, mais ou menos bem, até à Guerra de 
1914-1918. Esta guerra, porém, representou uma espécie de revolução económica que 
afectou profundamente todas as grandes companhias concessionárias presas nas malhas 
fixas e rígidas do seu estatuto. O resultado dessa revolução foi diferente, conforme a 
solidez da estrutura das companhias e conforme a solidez da estrutura das companhias e 
conforme as possibilidades da entidade concedente de se substituir à concessionária. 
Aqui no Porto a primeira que cedeu foi a Companhia do Gás, com a sua filial, a Sociedade 
de Energia Eléctrica. Era a mais fraca e a Câmara sentiu-se capaz de assegurar o serviço. 
Assim com uma certa violência, temperada aliás pela circunstância de que a Câmara veio 
a adquirir todas as acções da Companhia, logo em 1918 a Câmara tomou conta de todas 
as instalações, passando a fazer o abastecimento de gás e energia eléctrica. 
Cedo, porém, suspendeu o serviço do gás, suspensão que vi a mostrar-se definitiva, 
concentrou toda a sua acção no desenvolvimento do fornecimento de energia eléctrica, 
que havia de vir a tomar enormes proporções. 
Mas a Companhia das Águas foi-se arrastando, levando uma vida precária, deixando 
arruinar-se o aparelho de exploração com o produto das sobretaxas que tarde e de ma 
vontade lhe iam sendo consentidas.”132 

 

A resolução do problema do saneamento dependia substancialmente da resolução da 

tutela, propriedade e exploração do abastecimento de água à cidade. Mesmo com a 

municipalização deste serviço e a sua reunião com a repartição camarária a quem 
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competia a gestão da rede, na ausência de rendimentos substanciais proveniente da 

venda da água, a rede existente continuava em quase completa inactividade, pelo 

menos até ao início da década de 1940. 

 

A cidade continuava, na maior parte da sua extensão, a servir-se de métodos primários 

de eliminação dos seus esgotos, com largas faixas do seu território ainda dependentes 

de métodos e de processos próprios do século XIX portuense. 

A descrição dessa situação por Sarmento revela a preocupação que, à data da 

conferência na sociedade “Os Amigos do Porto”, persistia nas preocupações dos 

técnicos.  
“De há muito que o Porto era considerado uma cidade muito insalubre, com um índice de 
mortalidade elevado. Como medida mais importante para melhorar as condições de 
salubridade, preconizava-se a criação duma rede de esgotos adequada que não existia. 
O sistema usado no Porto para a evacuação dos dejectos domésticos era o da fossa fixa. 
Semelhantes fossas não eram geralmente impermeáveis, nem convinha praticamente que 
o fossem, pois rapidamente se encheriam e os dejectos ficariam demasiado diluídos para 
que fosse económica a sua remoção pelas pipas sobre rodas que eram o meio empregado 
para transformar o refugo alimentar dos habitantes do porto nos saborosos nabos de S. 
Cosme de fama tradicional. Quando as fossas fossem sensivelmente impermeáveis, 
teriam de ser completadas com sumidouros para absorver o excesso de líquido.”133 

 

A descrição anterior, remetendo o leitor para o panorama vivido aquando do concurso 

público para a arrematação da empreitada geral, seria perfeitamente actual na década 

de 1950. 

O sistema adoptado (criticado por muitos técnicos higienistas) era aquele que 

prevaleceria até à actualidade e, embora pioneiro no caso português, sofria de erros de 

base que lhe condicionariam o sucesso. 
“Assim, depois de muita discussão, abriu-se em 1896 um concurso internacional para o 
projecto e execução da rede de esgotos de águas sujas que havia de vir a ser conhecida 
pelo Saneamento do Porto. Adoptou-se o sistema chamado separado, ou separativo, em 
que as águas sujas correm por canalizações separadas das águas meteóricas ou pluviais. 
Embora já tenha ouvido e lido opiniões adversas a este sistema, estou convencido de que 
era o único que tinha possibilidade de conduzir ao fim desejado e o que melhor se 
adaptava à área central da Cidade. Com efeito, a sua orografia torturada e a natureza 
predominantemente rochosa do seu sub-solo tomariam um sistema unitário, que 
oferecesse as mesmas garantias, de preço proibitivo além de construção dificílima. A 
adjudicação desta obra colossal, em que se viria a despender-se perto dum milhão de 
libras-ouro, só veio a ser feita em 1903 à firma Hughes & Lancaster (…) “A empreitada 
compreendia apenas a rede e seus acessórios, com exclusão das ligações domiciliárias. 
Também muito se discutiu, anos depois, a resolução de não ter incluído na empreitada 
geral a execução dessas ligações. Quanto a mim, os críticos não têm razão e apenas 
querem arranjar para si – pois são eles os responsáveis – uma desculpa para o facto de 
que por politiquice, por aquele terrível espírito de suspeição que consegue secar muita 
obra útil e é uma das facetas do nosso carácter que já o Padre António Vieira verberava, 
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terem deixado sem utilização, ou quase, durante perto de trinta anos, o enorme esforço do 
princípio do século. 
A concepção geral da rede do saneamento é a seguinte: 
Os colectores instalados nas ruas são de grés, assentes em troços rectos em planta e perfil, 
com câmaras de visita em todas as mudanças, quer de direcção, quer de inclinação, e 
ainda nos troços rectos a determinadas distâncias, para poder assegurar a sua limpeza. A 
esses colectores, cujo diâmetro varia conforme a carga, vêm ligar os ramais que conduzem 
os esgotos das casas. Entestam depois num colector geral de ferro fundido que funciona 
em pressão e leva o esgoto aos tanques de Sobreiras, junto ao rio Douro. A ligação ao 
colector geral é feita por meio duns tanques especiais, munidos de sifão automático, que 
transformam o movimento contínuo e lento dos esgotos em movimentos intermitentes de 
grande velocidade, dificultando assim a deposição dos materiais sólidos. Para as zonas 
que ficam situadas abaixo da linha de carga do colector geral existem aparelhos que 
funcionam a ar comprimido e que introduzem os esgotos forçadamente no colector geral. 
Os esgotos, recolhidos nos tanques de Sobreiras, são lançados periodicamente no talweg 
do rio, quando a corrente de vazante se acha bem estabelecida. 
Como se vê, não há no sistema do Porto depuração de esgotos, o que assusta algumas 
pessoas timoratas; mas não têm razão.”134 

 

* 

A questão do tratamento dos esgotos e da qualidade das águas que os recebem (rio e 

mar) merece, por parte de Sarmento, a consideração que, no âmbito da sua actuação 

como Director-Delegado dos SMAS do Porto, tentará dar resposta com o reforço do 

Laboratório de Análises (1950-53) e com o estudo de alternativas ao lançamento das 

águas residuais livres no leito do rio /ou a sua expulsão sem tratamento na corrente 

atlântica. 
“O problema do lançamento de esgotos importantes no mar apresenta grandes 
dificuldades. O Porto, porém, goza neste ponto de grandes facilidades. A corrente de 
vazante do rio Douro, com a sua barra estreita, é como uma agulheta de grande pressão 
que entra dentro do mar. Daí a ideia de a aproveitar para diluir numa grande massa de 
água salgada, já longe da costa, os esgotos da Cidade. A solução, concebida há 50 anos, 
ainda hoje é excelente. Estou convencido de que as condições de poluição do rio pelos 
inúmeros esgotos públicos e privados que nele desaguam no seu curso inferior, não é 
agravada pela recepção do efluente do saneamento, mas, com a s facilidades de 
laboratório de que agora dispomos, tenciono promover um estudo da contaminação do 
rio desde a ribeira do Abade até à Foz. A depuração dos esgotos do Porto é operação que, 
no estado actual da ciência e nas condições locais, não seria possível justificar, em face das 
enormes somas que obrigaria a despender. Mas uma simples decantação, com digestão 
separada das lamas precárias, talvez já tivesse justificação, e esse assunto merecerá a 
nossa atenção, agora que, mercê da aquisição pela Câmara da Quinta de Sobreiras, 
poderemos dispor dos terrenos necessários. Depois de construída a rede do saneamento, 
depois de feita mesmo a maior parte dos ramais de ligação às casas, muitos anos se 
passaram sem que o sistema entrasse em funcionamento. Primeiro ligaram-se apenas os 
prédios de nova construção, ou os que voluntariamente o quisessem fazer. Mais tarde 
resolveu-se atacar o problema de frente e promover a ligação, que teria de ser obrigatória, 
de todos os prédios situados na área servida. 
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A operação era de envergadura. Havia problemas técnicos – a realização dum grande 
volume de obras em pouco tempo e a definição mesmo das obras a realizar; havia 
problemas jurídicos ligados ao inquilinato e à divisão dos encargos entre proprietários e 
inquilinos; havia problemas financeiros – o custeio das obras. 
Árduas dificuldades que exigiram muita tenacidade para poderem ser dominadas. A 
ligação dos prédios à rede e a realização das obras interiores foram executadas em pouco 
mais de dois anos, o que constitui um imenso esforço tratando-se duma obra que estava 
para fazer havia vinte anos. 
Um dos problemas mais difíceis era a obtenção dos fundos necessários para a execução 
das obras interiores. A propriedade urbana, com efeito, cerceada nos seus rendimentos 
pela desvalorização da moeda e a não actualização das rendas, não podia arcar com esse 
esforço. Criou-se então um título hipotecário especial a que se deu o nome de título de 
cobrança, facilmente negociável, amortizável em 12 anos, e impôs-se ao inquilino o 
pagamento dum juro sobre o capital despendido, compensando assim o proprietário do 
sacrifício feito. Esta solução foi tão feliz que veio a ser incorporada na legislação geral 
sobre saneamento, aplicando-se assim a todo o país.”135 

 

A “febre do saneamento” como intitulou o período do final da década de 1930, não 

contemplou o tratamento dos esgotos, sendo necessário corrigir parte da obra e, 

sobretudo, equacionar estruturas com a capacidade para proceder ao tratamento dos 

efluentes. Essas obras contaram com um investimento financeiro de monta por parte 

do município, grande parte proveniente da contracção de empréstimos. 
“Em 1938 estava praticamente concluída a ligação à rede dos prédios e devemos 
concordar que foi a tempo, pois, com guerra que começou em 1939, a questão teria ficado 
de novo adiada e sabe Deus por quanto tempo. Foi esse um período de actividade febril 
dos Serviços. Não é fácil calcular quanto despenderam em obras de saneamento os 
particulares, quer directamente, quer por meio dos títulos de cobrança; mas não deve ter 
sido menos de 100.000 contos daquele tempo. Encheu-se a Cidade de trolhas, pedreiros e 
picheleiros que tem sido difícil absorver. Simultaneamente com as ligações dos prédios 
ligados aumentou em cerca de 16.000, a extensão dos colectores de saneamento.”136 

 

Contudo, apesar da obra feita (na sua maioria a necessitar de correcção posterior), 

mesmo na área central da cidade algumas zonas ficaram por cobrir, principalmente 

aquelas que possuíam condições de topografia mais difícil cuja população pertencia às 

classes mais pobres da cidade. 
“Dentro da área que as condições orográficas fixaram para a rede do saneamento já 
poucos colectores se podem construir. A mais importante mancha por ligar é talvez o 
Bairro do Leal, situado entre as ruas do Bonjardim, das Musas e de Fonseca Cardoso. 
Trata-se dum amontoado de casas em ruelas estreitas, umas públicas, outras particulares, 
cujo saneamento se não pode fazer sem que se suprimam algumas casas, a fim de dar 
logar às instalações às instalações sanitárias, e se beneficiem as restantes. Esses trabalhos 
só podem ser levadas a efeito com a colaboração da Câmara, mas as dificuldades de 
realojamento têm assustado aqueles cuja intervenção é necessária. Muitos aglomerados 
residenciais deste género, e outros semelhantes, só são condenáveis devido à 
superlotação; se fosse possível reduzir o número dos seus habitantes tornar-se-iam 
perfeitamente aceitáveis. É claro que não chegaríamos às casas para pobres que agora 
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constroem e nas quais alojamos, em grande parte a expensas da colectividade, indivíduos 
e família em condições muito superiores àquelas em que vivem outros que são valores 
activos da ordem económica. Mas, enfim, já se melhoraria consideravelmente o actual 
estado das coisas.”137 

 

De facto, a habitação operária e as zonas mais degradadas da cidade correspondiam à 

área de ocupação das classes mais excluídas da renovação do processo urbano. A ideia 

era retirar desses sítios o maior número de pessoas possível e realojá-las em bairros 

sociais nas áreas periféricas do concelho. Por isso, os trabalhos de saneamento e de 

abastecimento de água tardavam em chegar vivendo essas zonas num estado de 

enorme atraso, apesar de se situarem na área central. Para além do mais, as suas 

habitações ocupavam áreas apetecíveis para as novas urbanizações, normalmente em 

áreas com vistas privilegiadas sobre a paisagem. 
“A assistência é uma coisa muito boa e necessária. O Estado pratica a assistência por 
motivos de ordem social; aos particulares, cuja acção na assistência é indispensável, 
inspira-os, ou deveria inspirá-los, a caridade cristã. Mas por motivos de ordem social, 
além da assistência, o Estado costuma fazer também uma certa redistribuição de 
rendimentos pela qual se corrigem certas tendências extremistas, consequência de todos 
os sistemas económicos. Assim, não só os pobres que necessitam de auxílio na questão do 
alojamento, mas também as classes da população de mais baixos rendimentos e, portanto, 
mais débeis economicamente, como agora se costuma dizer. Simplesmente a justiça 
manda que aqueles que ajudam a pagar, aqueles que são uma roda indispensável da 
engrenagem económica, tenham um tratamento mais favorecido do que aqueles que 
apenas têm em seu favor a solidariedade que liga todos os homens. 
Quando foi do Congresso da Habitação e do Urbanismo, perguntei a alguns estrangeiros 
de grande categoria porque se estavam construindo com destino aos pobres casas com 
muito maior conforto que aquelas onde viviam pessoas que pagavam rendas livremente 
consentidas. Todos acharam que a minha estranheza era perfeitamente justificada. O 
certo, porém, é que o facto não é característico do nosso país e dá-se noutros. 
Não é agora o momento de ensaiar uma explicação política e psicológica do fenómeno. Só 
quero acrescentar aos motivos esboçados para o meu desacordo mais um: é que 
encaradas as coisas mais racionalmente, o dinheiro que chega para servir 100 chegaria 
para servir 200.”138 

 

O ambiente de crise profunda que se verificou em 1917 condicionaria a actividade 

económica nos anos subsequentes. As empresas nacionais, mas também as 

estrangeiras, de tal se ressentiriam (a moeda desvalorizou em cerca de 96%), facto 

agravado pelo estado de guerra em que se vivia. No caso específico da Companhia 

francesa responsável pelo abastecimento de água ao Porto, a situação vivida em França 

condicionaria a sua actividade e significou, na prática o princípio do fim da sua 

actividade, não só em Portugal mas também noutros países onde estava implantada. 
“É curioso que, sempre que se dá uma desvalorização rápida da moeda, o espírito público 
e mesmo os governantes não reconhecem de boa vontade a realidade dos fenómenos e, 
admitindo com relutância que os preços dos serviços precisam de ser aumentados, 
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condicionam a concessão desses aumentos, por forma que eles não têm na economia da 
empresa todo o efeito que deviam ter. Assim, a Câmara nunca permitiu o aumento do 
preço da água para o adaptar às novas condições monetárias, mas autorizou a aplicação 
de sobretaxas, a qual era regulamentada.  
A situação da Companhia foi-se portanto deteriorando. Novos e grandes investimentos 
de capital eram necessários e o pé-de-meia francês, que tinha custeado as instalações em 
1882-1886, estava exausto ou retraído. Os lucros eram incertos, a situação pouco risonha. 
A Companhia estava ferida de morte e não a teria salvo o aumento de tarifas. No fundo, a 
política da Câmara foi útil e nem sequer foi injusta. 
Mas só em 1927 a Câmara se julgou apta a intervir de maneira decisiva no problema. 
Depois de negociações, nem sempre fáceis, efectuou o resgate da Companhia, resgate 
amigável e extra-contratual, e fundou, no dia 1º de Abril de 1927, os Serviços 
Municipalizados de Águas e Saneamento, que compreendiam o abastecimento de águas, 
recebido da Companhia, e o Serviço da rede do saneamento, transferido da Câmara.”139 

 

Comparando com o processo de infra-estruturação lisboeta, a situação era 

completamente diferente. No Porto, não se tratava de uma empresa do Estado Central 

que passaria a dirigir: o município não estava tão perto assim dos centros de decisão e 

consequentemente de facilitação de procedimentos e, especialmente, verba para a 

realização dos trabalhos necessários. Sarmento, explicando a situação, refere parte 

importante do processo: 
“Os Serviços, que fizeram nesse período um esforço considerável, sentiram que não 
podiam ir mais longe sem um auxílio do Estado e solicitaram-no. 
O problema do abastecimento de água em Lisboa tinha seguido diferente caminho. A 
Companhia das Águas de Lisboa era uma empresa nacional e a concessão de que 
desfrutava era do Estado, não da Câmara. Mas a situação era pior ainda do que no Porto 
quanto às deficiências do Serviço e parece hoje verdadeiramente extraordinário como a 
cidade, durante tantos anos, a suportou. 
Data de 1932 o primeiro dos novos contratos entre o Estado e a Companhia das Águas de 
Lisboa, contrato de complicada estrutura jurídica, segundo o qual a Companhia se 
transformava numa espécie de gestora apenas e as suas responsabilidades ficavam, em 
suma, condicionadas às directivas activas do Estado. A fiscalização do Estado deixava de 
ser passiva, como geralmente sucede, para se tornar activa e criadora. 
Quando os Serviços do Porto se dirigiram ao Governo este, com o exemplo fresco do caso 
de Lisboa, gizou para o Porto um sistema em tudo semelhante. Com efeito, o decreto-lei 
nº 23:867, que vinha criar o estatuto do abastecimento de água do Porto, é em muitos 
pontos, até num manifesto erro de redacção, uma cópia do contrato de 1932, entre a 
Companhia das Águas de Lisboa e o Estado. Faltava-lhe apenas a Comissão de 
Fiscalização. 
Contudo, a situação do Porto era inteiramente diferente, pois aqui tudo era propriedade 
do município, não havia capital particular e todos os recursos tinham de ser obtidos por 
empréstimo público. Mas, apesar disso, eram-lhes impostos os mesmos encargos, até 
mesmo mais, sem contrapartida de quaisquer benefícios. 
Fixava-se um plano de realizações técnicas acanhado, preciso e mal estudado, e previa-se 
para o seu financiamento um empréstimo em obrigações sem qualquer isenção fiscal, nem 
sequer o aval do Estado que tinha sido concedido à Companhia das Águas de Lisboa.”140 
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Fig.514 a Fig.517 – Vários modelos de fontes e chafarizes, alçados e cortes, escalas 1.10 e 1.50 
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Fig.518 a Fig.520 – vários modelos de fontes e chafarizes, alçados e cortes, escalas 1.10, 1.2 e 1.50 

 
PT/CMP/CMPEA/SMAS/Arquivo de Obra/Abastecimento de água/Fontes e chafarizes/vários modelos 



 525

2.8.5. Da questão financeira e do financiamento do sistema de infra-estruturação e da 

exploração do abastecimento de água e do saneamento, como um problema real  

No ano de 1950, os responsáveis políticos pelos municípios do Porto e dos concelhos 

limítrofes (V.N. de Gaia, Gondomar, Maia e Matosinhos), conforme afirmaram na 

Federação de Municípios, estavam de acordo relativamente ao facto de que cada um 

deles se deve encarregar da distribuição da água nos seus concelhos. 

O Decreto-lei nº 23.867, que obrigava o Porto à infra-estruturação das áreas limítrofes 

da cidade, também onerava a cidade com o encargo da sua distribuição, libertando 

reduzidas verbas para a associação do sistema de saneamento e a sua entrada em 

serviço. 

Mas, dado o facto de que o sistema que abastece o Porto e a sua região se funda na 

construção de edifícios e infra-estrutura em territórios que não pertencem à cidade, no 

âmbito de um plano regional, dever-se-ia ter acautelado a observância sobre a 

equidade dos encargos e/ou a sua assunção por organismos regionais ou até mesmo 

pelo Estado Central – pelo menos para evitar custos associados que tornariam a obra 

mais dispendiosa e, consequentemente, reverteriam sobre o consumidor. 

Por outro lado, as (então consideradas como severas) dificuldades que as entidades do 

Estado Central colocam relativamente ao atravessamento das suas áreas de tutela no 

terreno (e.g. Junta Autónoma das Estradas, Caminhos-de-Ferro e as várias entidades 

que tutelam as margens do rio Douro e a barra da Foz) tornam difícil o processo de 

implantação das condutas no terreno. Teria sido interessante se, a bem da utilidade 

pública, as pretensões do Estado Central se tivessem coadunado à conveniência da 

cidade e da região (directamente, cerca de trezentos mil habitantes e, indirectamente, 

perto de meio milhão). 

 

A questão financeira e o financiamento do sistema eram um problema real. Por isso, a 

desoneração da cidade possibilitaria outra flexibilidade para a continuidade das obras 

(especialmente as de saneamento) que viram reduzida a sua expansão por via do 

referido decreto de 1934. Sarmento, em conferência na Faculdade de Engenharia da 

Universidade do Porto, no ano de 1951, levantaria a questão da propriedade do 

sistema, comparando o processo ao sector privado e às empresas: 
“Donde saiu esse dinheiro? Saiu exclusivamente dos consumidores. O munícipe, 
considerado como contribuinte, nenhuma parte tem na formação desse capital, pois 
nunca lhe foi pedido nada. Por esse motivo sempre defendemos a opinião de que os 
verdadeiros proprietários do sistema são os consumidores, visto que foram eles que o 
pagaram. Não foram eles que o fizeram e sim a administração municipal, mas foi o 
consumidor como tal, e não como contribuinte, que o pagou. 
Se o serviço estivesse concedido a uma empresa privada, seriam os seus accionistas a 
entrar com o dinheiro necessário para o montar e os consumidores pagariam pela água 
um preço do qual teria de sair, depois de pagas as despesas de exploração, o lucro desse 
dinheiro e mais alguma coisa. Poderia isso ser mais ou menos que o que paga no nosso 
sistema, provavelmente era mais; mas o que não resta dúvida é que uma Companhia 
explorará em primeiro lugar no seu próprio interesse, sendo geralmente necessária toda a 
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atenção da entidade concedente para que o interesse público não seja esquecido, ao passo 
que, no sistema do Porto, o interesse público é o primeiro fim a ter em vista. 
E a experiência tem mostrado que, mesmo com o pesado encargo da constituição do 
capital, o preço obtido não é superior ao que vigora nos serviços concedidos. Isto na 
hipótese, é claro, como tem sucedido no Porto, de a Câmara não pretender tirar da 
exploração dos Serviços o dividendo de um capital que, de facto, lá não tem.”141 

 

Por outro lado, se é um serviço universal e um bem público, poder-se-ia pensar que 

deveria ser gratuito o seu fornecimento. No entanto, os custos associados à sua 

produção (daí ser considerado um serviço industrial) passariam a ser suportados por 

quem? A opção foi, desde a municipalização, fazer com que os consumidores fossem os 

responsáveis pelo seu custeio. 
“Em todo o caso é necessário não se deixar levar pela ilusão de que estes Serviços podem 
ser quase gratuitos. 
A entrega em casa dos consumidores de uma água potável, isto é, límpida, de composição 
química conveniente e bacteriologicamente inócua, em quantidade suficiente e qualquer 
que seja o ponto da cidade, quer junto ao rio, ao nível do mar, quer na Avenida dos 
Combatentes da Grande Guerra, a 155 metros de altitude, quer ao rés-do-chão, quer nos 
mais elevados andares, a necessidade de dar água para atacar os incêndios e para lavar as 
ruas custa dinheiro que alguém tem de pagar. 
Resta apenas saber quem deve pagar, se o consumidor, se o contribuinte, porque, decerto, 
algum tem de ser; mas há logo uma questão que se tem de pôr; se o consumidor quer ter 
água em quantidade e qualidade suficientes para as suas necessidades tem de convencer-
se que deve ser ele a pagá-la, porque, se confia no contribuinte, só a terá na medida em 
que as verbas sobrantes das outras necessidades o consentirem. E essa, pode ter desde 
logo a certeza, será sempre inferior ao preciso. 
Poderá porém objectar-se que, embora esse raciocínio esteja certo para a água gasta no 
combate aos incêndios e nos usos públicos e que esta deveria ser paga pelo contribuinte, 
como encargo geral da colectividade. A isto, poderemos responder que o serviço de 
distribuição de águas, estabelecido em virtude de uma necessidade colectiva e geral, goza 
para sua satisfação, de importantes vantagens, uso das ruas, prerrogativas de autoridade 
pública, etc. que redundam em benefício directo dos consumidores e justo é que sejam 
pagos por eles. É por esse motivo, e como compensação, que os consumidores pagam 
também a parte relativa àqueles consumos, considerados assim como despesas inerentes 
ao serviço de distribuição de águas. É de notar ainda que, quanto à água para o combate 
aos incêndios, o seu consumo é diminuto, mas influi nas despesas de primeiro 
estabelecimento, pois obriga muitas vezes a reforçar as canalizações consideravelmente. 
Quanto ao segundo, constitui ainda uma defesa da salubridade pública; com efeito, se as 
Câmaras tivessem de pagar esta água, olhariam muito de perto para as suas verbas, 
donde resultaria diminuição sensível na salubridade e higiene da qual todos viriam a 
sofrer. É certo que há quem defenda o pagamento dessa água, com a contrapartida de a 
Câmara ir buscar os lucros resultantes da exploração; mas, além de isso trazer o princípio 
que sempre temos combatido, por reputá-lo perigoso, da participação das finanças 
municipais em lucros dos Serviços, tem ainda o inconveniente de conduzir a uma 
contabilidade inutilmente complicada e até certo ponto fantasista. O fornecimento da 
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água gratuita é uma contribuição que apenas deve ser limitada tendo em vista as 
necessidades de um lado e as possibilidades do outro.”142 

 

Mas afinal, o que custa a água? O que custa a sua produção e distribuição? O então 

Director-delegado dos SMAS da CMP tenta explicar, na referida conferência, o 

processo de produção, chamando a atenção das mais-valias do serviço ser detido por 

entidades públicas, reduzindo assim o seu custo real. 
“E que custa a água? A água existe na natureza; não a vamos fabricar, mas temos de a ir 
buscar onde ela se acumula: debaixo da terra, nos rios, nos lagos. Daí temos de a elevar 
mediante o emprego da força motriz, temos de a tratar para a tornar potável e sem perigo 
para a saúde pública, temos de a transportar em longas e dispendiosas canalizações, 
conduzi-la a reservatórios onde se armazena para se poder distribuir. E para esta última 
parte ainda é necessária uma vasta rede de canalizações com torneiras e outros aparelhos. 
O aparelho fixo da distribuição de águas do Porto representa um valor superior a 150.000 
contos e custaria para se montar hoje perto do dobro desta soma! Nas ruas do Porto estão 
enterradas cerca de 15.000 toneladas de ferro e aço e 700 toneladas de chumbo. 
Mas, além das despesas para a manutenção de um tal aparelho e para a sua constituição, 
há que gastar energia (o consumo do Serviço de Águas do Porto é da ordem de 6 a 7 
milhões de KW/horas), muitos e diversos materiais e sustentar um numeroso pessoal 
especializado das mais diversas profissões. A água portanto custa dinheiro; não pode ser 
gratuita, nem deve ser desperdiçada. 
À primeira vista parece que isto de desperdiçar não tem importância nenhuma. Para o 
distribuidor o que lhe interessa é vender, tanto lhe fazendo que a água seja bem ou mal 
aproveitada. Mas quando o distribuidor é uma entidade pública não lhe pode ser 
indiferente que a água gasta seja aproveitada ou desperdiçada. Com efeito a quantidade 
de água que um determinado sistema pode entregar é limitada e uma vez atingida a 
saturação torna-se necessário realizar novos investimentos que podem ser consideráveis 
para recuar esse ponto de saturação. Se esse consumo resulta dos usos legítimos da água 
que tendem ao desenvolvimento económico no caso da indústria, ou ao mais alto nível de 
vida no caso do consumo doméstico ou a melhores condições de higiénicas no caso do 
consumo público, bem está que o Serviço procure e empregue os capitais necessários para 
fazer face a esse aumento de consumo; mas se se trata apenas de desperdício, então esses 
capitais poderão ter um emprego mais em harmonia com o bem público. 
Aliás este mesmo raciocínio não se aplica apenas à água, mas a outros bens ainda. 
A água contudo deve ser o mais barata possível e nisto todos estão de acordo. O seu 
preço deverá cobrir os encargos de capital, as despesas de exploração, nas quais se 
contêm os encargos de manutenção e de amortização de todo o aparelho fixo, os gastos de 
pessoal e ainda uma margem de benefício que permita efectuar as ampliações e 
melhoramentos que o desenvolvimento da cidade, o constante aumento do nível de vida 
e os progressos da técnica exigem. 
Se se trata de um serviço concedido, assegurado por uma entidade privada torna-se ainda 
necessário, além da remuneração normal dos capitais investidos, prover à sua 
reintegração que deve estar completa no fim da concessão, quando se têm de entregar as 
instalações à entidade concedente. Mas se se trata de um serviço público, como é o caso 
do Porto, entendemos, embora haja outras opiniões, que tal reintegração não tem lugar, 
sendo apenas necessário amortizar as dívidas contraídas num prazo compatível com a 
duração normal dos bens em que foram investidos os respectivos fundos e manter sempre 
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as instalações perfeitamente adaptadas ao fim a atingir. As reintegrações, necessárias ao 
primeiro caso, só serviriam no segundo para agravar inutilmente o preço da água.”143 
 

 

Nesse sentido, o processo, definido no decreto-lei nº 23:867 de 1934, teria 

consequências desastrosas para a implantação da rede de abastecimento e, por 

inerência, para o funcionamento do sistema de saneamento do Porto. 
“Em 17 de Maio de 1934 era publicado o decreto-lei nº 23:867 que fixava princípios novos 
para o regime legal do sistema de abastecimento de águas do Porto. A administração era 
condicionada em regras apertadas e onerosas e aos Serviços era imposta a obrigação de 
financiar e realizar a construção das redes de distribuição dos concelhos de Matosinhos, 
Gaia e Gondomar e de vender a água às respectivas Câmaras por metade do preço que 
vigorasse no Porto. Embora fossem os serviços do Porto a pagar essas redes não se dizia 
no decreto a quem ficavam a pertencer. Estabelecia-se ainda uma base para a fixação do 
preço da água que deveria ser “o quociente da soma dos encargos da administração e 
exploração (excluída a despesa de contadores) do juro e amortização das obrigações e da 
anuidade para o alargamento da rede, no máximo de 5% das receitas totais, pela soma 
dos números que exprimem em metros cúbicos o consumo particular na cidade do Porto 
e 50% dos consumos de Gaia, Matosinhos e Gondomar. Até à conclusão da segunda fase 
das obras, o preço da água era fixado em 1$70, preço então em vigor. Esta fórmula de 
fixação de preço, que aliás não chegou a ser aplicada, é, no nosso entender, complicada e 
prejudicial. Teria decerto por efeito a estagnação dos serviços pela falta dos recursos 
necessários ao seu desenvolvimento. Um dos princípios de que se partiu não só para 
estabelecer a fórmula como para redigir os preceitos administrativos do decreto era que o 
aluguer dos contadores dava um importante rendimento líquido, quando hoje o 
rendimento dos contadores não chega sequer para a sua amortização normal. Outro era 
que 5% das receitas era suficiente para a ampliação da rede e instalações, o que é falso; o 
sistema tinha ainda o defeito fundamental de que os dados sobre os quais se baseava 
afixação do preço só eram conhecidos com grande atraso e quando muitas vezes já 
estavam desactualizados. Aliás, fórmula semelhante foi estabelecida para Lisboa, e, que 
nos conste, nunca foi aplicada. 
Este decreto de 1934, como tivemos ocasião de acentuar em diversos relatórios, foi no 
nosso entender uma providência infeliz e injusta para a cidade a quem se pretendeu 
impor, quanto aos concelhos limítrofes, um papel que só ao Estado compete. Julgamos 
que devemos estar gratos ao Governo que o revogou. 
Em 8 de Maio de 1944 foi autorizada por portaria do Ministério das Obras Públicas o 
preço de 2$00 para o m3 de água. 
Se examinarmos a evolução das tarifas no tempo em que a sua fixação constituiu 
atribuição municipal, a que portanto elas podiam ser rápida e livremente alteradas, 
verificamos que foram influenciadas pela disponibilidade de água. As tarifas 
progressivas, e sobretudo a tarifa fortemente progressiva de 1930, corresponderam a um 
período de grande falta de água. Já a tarifa mista de 1931 não nos parece susceptível de 
justificação lógica. Se havia água suficiente para estabelecer uma tarifa degressiva para os 
grandes consumos industriais, não se compreende por que se dificultava e restringia o 
consumo doméstico por meio da tarifa progressiva. É com efeito o consumo doméstico 
um índice do bem-estar, higiene e nível de vida da população. O consumo útil, é claro, e 
não o que se dá nas torneiras mal vedadas, nos canos rotos e nos autoclismos 
defeituosos.”144 
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Deste modo, o novo regime legal dos Serviços publicado em 1934 provocou hesitações 

na sua implantação e só em 1939 veio a ser realizado o empréstimo que ia fornecer os 

meios financeiros necessários para prosseguir. 

Sarmento acrescenta: 
“Supomos não errar pensando que para essa demora contribuiu poderosamente o 
caminho tomado pela questão do saneamento com a resolução tomada de efectuar a 
ligação dos prédios à nova rede de esgotos, construída desde 1907. O enorme trabalho 
imposto aos Serviços por essa decisão deve ter diminuído as suas possibilidades de dar 
execução às novas ampliações do sistema das águas. Assim, terminada a febre do 
saneamento em 1938, compreende-se que só em 1939 se retomassem as obras das águas. 
O empréstimo de 20.000 contos, em obrigações, foi emitido em 1939. Mas nesse mesmo 
ano iniciava-se a desastrosa segunda guerra mundial que ia criar imensas dificuldades à 
execução dessas obras e reduzir consideravelmente a produtividade do empréstimo pelo 
aumento de preços, tanto de mão-de-obra, como de materiais. 
Foi nessa altura que se completou a conduta de abastecimento para Matosinhos, com um 
reservatório de fim de linha em cimento armado, sobre uma pequena torre. Em Gaia 
construíram-se dois reservatórios, o da zona baixa e o da zona média e a rede de 
distribuição da zona baixa, além da conduta de adução, derivada da conduta da 
Alfândega. Na cidade construiu-se o reservatório do Carvalhido com a respectiva 
conduta adutora, derivada da de S.º Isidro, instalou-se a rede de distribuição da zona de 
Costa Cabral, com o reservatório elevado do Monte dos Congregados e respectiva estação 
sobre elevatória. No Sousa montou-se uma nova turbina hidráulica de 300 cavalos, que 
acciona uma bomba centrífuga que eleva 8.000 m3 em 24 horas e permitiu um muito 
melhor aproveitamento da energia do rio, e duplicou-se a conduta elevatória para Jovim. 
Em Jovim começou-se a construção do grande reservatório de 30.000 m3 de onde havia de 
partir a nova adutora. O tratamento da água pelo cloro era praticado desde 1937 com 
excelentes resultados quanto à qualidade bacteriológica da água.”145 

 

* 

No ano de 1957, Albano Sarmento, atento à realidade dos Serviços que dirigia, escreve 

“Exploração dos abastecimentos de água – ramais e ligações; estatística; fugas e perdas; 

tarifário; contagem”. 

Nos parágrafos dedicados a “exploração, definição, generalidade”, esclarece o que 

julga ser a definição do termo exploração aplicado aos Serviços:  
“Num abastecimento de água, a exploração consiste no conjunto de medidas e operações 
destinadas a assegurar o seu regular funcionamento, de modo a que se realizem os fins 
para que foi criado. Compreende-se assim que os problemas postos pela exploração são 
permanentes, o que não sucede com as obras do primeiro estabelecimento, que, sobretudo 
nos pequenos abastecimentos, só põem os seus problemas a problemas a intervalos mais 
ou menos largos. As condições de exploração são, porém, fortemente influenciadas pelas 
obras do primeiro estabelecimento, o que infelizmente é às vezes esquecido pelos que os 
projectam e constroem.”146 
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No que respeita ao objecto do seu ensaio, o engenheiro esclarece que, “em Portugal, 

todos os abastecimentos de água, com excepção do de Lisboa, são de propriedade 

municipal” (…) portanto “ não vale a pena tratar do caso, para nós de interesse apenas 

teórico, dos abastecimentos de propriedade privada.” E mais reforça a sua convicção 

afirmando: “os abastecimentos de água existentes, ou foram a dado momento 

resgatados pelas Câmaras às sociedades ou entidades que os tinham estabelecido, ou 

foram directamente montados pelas Câmaras.” 

Fazendo uma cronologia sumária do abastecimento de água no país prossegue a sua 

análise: 
“O do Porto foi instalado entre 1882 e 1886, por uma companhia francesa, que assegurou 
o abastecimento da água a muitas cidades, não só de França como de vários países da 
Europa, e resgatado pela municipalidade em 1927, embora consideravelmente ampliado 
desde então. Na maior parte das povoações portuguesas, foram as Câmaras que desde o 
início instalaram o serviço com capitais provenientes de empréstimos e de auxílios 
directos do estado. O reembolso dos empréstimos e a comparticipação do Estado deram 
logar à criação dum património próprio que, segundo a nossa opinião, não deve servir de 
pretexto à atribuição de lucros às Câmaras, visto que, de facto, estas nenhum capital 
puzeram no empreendimento. Com efeito, a comparticipação do Estado teve por fim, não 
oferecer um capital à Câmara, mas diminuir o encargo dos consumidores, e os fundos 
empregados no reembolso dos empréstimos saíram directamente dos consumidores.”147 

 

A comparticipação do Estado, segundo as suas palavras, “destina-se ainda a assegurar 

a auto-suficiência dos Serviços, de modo a conseguir que estes vivam sem o auxílio do 

imposto” o qual “destruiria o equilíbrio do serviço e comprometeria a sua eficiência.” 

A política que resulta da não atribuição dos lucros às Câmaras, permite “novos 

investimentos que terão de ser financiados pelos resultados da exploração, ou 

gradualmente, à medida da sua realização, ou mobilizados sob a forma de 

empréstimos, servindo esses resultados para satisfazer os respectivos encargos.” 

A exploração, defende Sarmento, “é a própria razão de ser do serviço” e não a teoria 

dominante “nas coisas públicas” segundo a qual “o mais importante é a construção 

(…) quando só tem interesse para funcionar”. E a esse funcionamento “devem ser 

aplicado os maiores cuidados” (…) tendo por isso de ser tido “ em vista ao projectar e 

construir”. 

O necessário estudo económico defende ainda, 
“resume-se a, dum lado, calcular os encargos de juro e amortização do empréstimo a 
contrair e pouco mais, e do outro, a aplicar a lista dos prédios fornecida pela repartição de 
Finanças os consumos mínimos correspondentes aos rendimentos colectáveis, de modo a 
achar qual o preço do metro cúbico que produz o equilíbrio. Quer dizer, o abastecimento 
de água passa a ser uma operação fiscal, em vez duma operação industrial.”148 
 

Em conclusão, aludindo à “forma como andam estes assuntos entre nós” afirma que se 

torna impossível “a existência dum tipo de engenheiro que, em outros países, está à 
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frente da profissão e que em muito tem contribuído para a fazer progredir (…) – o 

engenheiro consultor.” 

 

Quanto ao factor preço, Sarmento afirma:  
“O facto de que o serviço tem de viver das suas receitas, isto é, o abastecimento de água, 
assegurado com o produto praticamente da venda da água e do aluguer de contadores, 
obriga a olhar com cuidado para os preços praticados. Os critérios legais para determinar 
o preço de venda de água inspiram-se numa certa concepção do preço de custo. Assim, no 
contrato da Companhia das Águas de Lisboa, determinava-se que o preço de venda da 
água seria o quociente de todas as despesas feitas com a água, as quais se achavam 
especificamente discriminadas, pela quantia de água vendida. Igual disposição se 
introduziu no primeiro decreto promulgado para regular o abastecimento de água do 
Porto. Na verdade, tal disposição nunca foi posta em vigor, nem em Lisboa, nem no 
Porto. (…)  
A Direcção-Geral da Administração Política e Civil, nas suas instruções aos serviços 
municipalizados, insiste na proibição de venda abaixo do preço de custo. Mas, que é o 
preço de custo? Se o preço de custo é o quociente de todas as despesas de produção, 
incluindo encargos gerais e financeiros, despesas de leitura e cobrança, etc., pela 
quantidade de água vendida, é evidente que o serviço pode ter interesse em vender 
abaixo deste preço se se trata da água que não poderá ser vendida mais cara e o preço 
obtido cobre, com margem suficiente, as despesas feitas para levar a água ao ponto em 
que é vendida. (…) 
As despesas de leitura e cobrança, que tanto pesam nos encargos totais, têm de ser 
cobertas pelo consumo doméstico, que é o que lhes dá fundamentalmente origem, e os 
grandes consumos industriais ou semelhantes podem ser aliviados desse encargo, 
especialmente quando necessário para fomentar esse consumo.”149 

 

A entrada em funcionamento (em exploração) de um serviço suscita constantes 

alterações e adaptações necessárias à melhoria do mesmo, desde as extensões de 

abastecimento de água e de saneamento a novas zonas, novos ramais nas condutas 

existentes, tendo-se inovado e acompanhado o avanço da técnica ao longo do tempo de 

existência do serviço disponibilizado pela CMP. 

 

Quanto aos reservatórios, Sarmento esclarece:  
“Na maior parte dos abastecimentos de água, esta é captada mais ou menos longe do 
local de utilização; daí resulta a necessidade de a transportar. (…) Mas a utilização da 
água não se faz em regime constante; pelo contrário, passa no decurso do dia por 
máximos e mínimos. Para o nosso clima e hábitos, começa a subir com rapidez por volta 
das seis da manhã até cerca das 11; depois baixa, subindo novamente à tarde e voltando a 
baixar lá para as oito da tarde, até de madrugada.”150 
 

Torna-se, por isto, como diz Sarmento, “necessária a existência de reservatórios que 

estabeleçam o equilíbrio entre a adução e o consumo”, mas também que, para além 

dessa proporção, exista “uma margem de segurança contra uma interrupção da 

adução.” 
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O engenheiro aprofunda esta temática dando exemplos de dificuldades resolvidas por 

medidas de exploração; 
“Quando a companhia francesa montou o abastecimento do Porto, a água, captada a 
baixa altitude, cerca de +8m, era elevada a um reservatório à cota de 140m e daí 
transportada por gravidade para o Porto, à cota de 125m. A essa cota alimentava a maior 
parte da cidade e ainda a Foz e zona marginal, mediante uma quebra de pressão. Para a 
parte alta da cidade, era a água sobre-elevada para um reservatório à cota 161. 
Nesta situação o encontrou a municipalização. 
As modificações essenciais foram as seguintes: a água passou a ser recebida à cota 92, 
como meio de aumentar consideravelmente a adução, daí alimentava directamente a Foz 
e zona marginal; era sobre-elevada para cota 125, para alimentação da maior parte da 
cidade; desta para a cota 161, para alimentação entre a cota 100 e 135, sensivelmente, e 
deste último reservatório ainda se elevava uma parte para a cota 181, para abastecer o que 
ficava entre a cota 135 e 155. 
Por esta forma, a maior parte da água que se gasta no Porto, mais de três quartos, tem de 
ser posta na cota 125 e só dispúnhamos para isso da estação elevatória de Nova Sintra, 
com três grupos de 130 cavalos e uma conduta de 600mm, pesadamente incrustada. 
Projectou-se a construção dum novo reservatório a cota 125m situado próximo da Igreja 
do Bonfim. Mas, como essa obra era demorada e dispendiosa, limpou-se e revestiu-se a 
argamassa de cimento a conduta de Nova Sintra a Santo Isidro. Essa operação permitiu, 
com o auxílio da nova adutora de 750mm, transportar por gravidade, para Santo Isidro, 
mais do que se elevava por bombagem antes da limpeza.”151 
 

Este reservatório seria mesmo essencial para resolver estas questões apontadas por 

Sarmento, facto no qual vinha a insistir a necessidade de ser resolvido perante o 

Conselho de Administração dos SMAS, desde a sua informação a este órgão em 24 de 

Abril de 1946. 
“Quando foi elaborado o projecto de abastecimento de água à zona de Campanhã, já 
aprovado, viu-se a necessidade da construção de um novo reservatório, dada a posição 
topográfica do de Santo Isidro que não era favorável para a alimentação daquela zona. 
Foram escolhidos uns terrenos situados na Rua de Barros Lima, em frente da Igreja do 
Bonfim e ali se projectou um reservatório de 5000 m3 de capacidade. 
Nas pesquisas e tentativas que se têm feito para encontrar um lugar cujas condições de 
situação e cota permitam a construção do reservatório e a sua utilização como 
distribuidor da zona que hoje é servida directamente por Santo Isidro verificou-se que 
nenhum[a] reúne melhores condições do que esse local onde se tinha projectado o 
reservatório destinado a alimentar a zona de Campanhã (fig.523 a fig.528). Pode-se ali construir 
um reservatório com a capacidade de 20.000 m3, à cota exacta de Santo Isidro, capaz de 
alimentar a zona média actual por uma conduta que pelas ruas do Bonfim e Fernandes 
Tomaz ligaria na rua de Santa Catarina à actual conduta principal de distribuição, e de 
alimentar a zona de Campanhã por uma conduta seguindo à Rua de S. Roque da 
Lameira.” (…) “Mas esta obra do reservatório do Bonfim (fig.521 e fig.522) é indispensável; ela 
representará um dos maiores progressos na distribuição depois do plano francês: a 
separação da função da alimentação das zonas altas por sobreelevação, confiada a Santo 
Isidro; e a de alimentação da zona média, confiada ao novo reservatório. 
Há por isso uma coisa que é indispensável e sobre a qual nunca poderei insistir 
demasiado; a aquisição do terreno. Esta questão vem de há muito tempo, creio desde 
1939, embora nessa altura se não visse com o aspecto fundamental que hoje nos fere a 
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atenção. Não se levou a efeito por dificuldades de ocasião, quando teria sido possível. 
Depois vieram as dificuldades financeiras, o esgotamento dos recursos. 
Neste momento é talvez possível retomar a questão e assim eu permito-me propor ao 
Ex.mo Conselho que se solicite da Ex.ma Câmara a aquisição dos terrenos necessários 
para o reservatório do Bonfim”152 

 

O investimento na zona ocidental/norte da cidade também decorreu da obrigação do 

Decreto de 1934, sendo planeada a intervenção em Ramalde e Aldoar (fig.529 e fig.530) que, à 

semelhança do que se referiu para a zona leste, apenas passaria a ter cabimento 

orçamental após o empréstimo de 1939 e, sobretudo, apenas teria efeitos de obra a 

partir de 1948. 

 

Mas também as fugas e as perdas de água, numa perspectiva de melhoria do 

desempenho do serviço, são alvo das suas preocupações: 
“As fugas e perdas não podem por forma nenhuma ser evitadas em absoluto, em 
qualquer abastecimento de água. Elas são expressas pela diferença entre a quantidade de 
água enviada para a rede e a soma de todas as contagens e estimativas que se podem 
conhecer. Por fugas designa-se especialmente a água consumida nas rupturas e acidentes 
e por perdas as que resultam da própria natureza do serviço, as diferenças nas contagens 
e outras do mesmo género.” (…) “Quanto às fugas, as principais são provenientes de 
rupturas de canalizações e muitas vezes são difíceis de despistar. A época de maior 
frequência de rupturas é o princípio do Inverno, em que o arrefecimento da água produz 
contracções nas canalizações. Todas as canalizações são susceptíveis de rupturas; em todo 
o caso, as canalizações de aço só apresentam rupturas por motivo de corrosão, geralmente 
externa, ao passo que tanto as de fibrocimento como as de ferro fundido são susceptíveis 
de rupturas por fractura.” 153 

 

Os defensores do outro sistema (de avença) usado à época – principalmente em 

Inglaterra e na Holanda, mas também em Madrid – argumentam “que a água é um 

artigo de primeira necessidade” e que “o fazê-la pagar proporcionalmente ao consumo 

iria impedir ou restringir o seu uso, quando ele é indispensável para assegurar a 

satisfação das condições de higiene, e as despesas que é necessário fazer com a 

instalação dos contadores, sua conservação e leitura, poderiam com vantagem ser 

aplicadas no desenvolvimento dos serviços e seu embaratecimento.” 

Como diz Sarmento, esse “argumento é dos tais que, por excessivo, nada prova. Com 

efeito, não é só a água que é um artigo de primeira necessidade”. 

 

O Director-delegado dos SMAS escreveu, a 12 de Agosto de 1957, uma carta dirigida 

ao então Ministro das Obras Públicas [Arantes e Oliveira], a propósito do traçado do 

colector geral de saneamento do Porto e da Estrada Marginal, com o seguinte teor:  
“Excelência: 
A construção da Estrada Marginal obrigou a modificar o traçado do colector geral do 
saneamento do Porto, que é de ferro fundido e segue pela margem direita do Douro, 
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desde as proximidades do Esteiro de Campanha até aos reservatórios de Sobreiras, 
próximo da Foz, tendo sido necessário levantá-lo na extensão de 4500 metros, entre a sua 
origem e a ponte de (D.) Luís [I]. 
Foi uma obra muito dispendiosa, como era de prever, tanto mais que grande parte do 
material não pôde ser reaproveitado e houve que substituí-lo. A obra tinha de ser feita em 
sincronismo com a construção da estrada, o que tem protelado, não estando ainda neste 
momento terminada. 
O orçamento do projecto, feito em 1943, importava em 620 000$00 e foi solicitada 
comparticipação do Estado, já que não se julgou possível, como seria talvez lógico, 
incorporar tal despesa nos encargos gerais da estrada. (…) 
Como a construção da Estrada Marginal sofreu muitas vicissitudes, foi necessário solicitar 
diversas prorrogações para os saldos sucessivos desta comparticipação, e em 24 de 
Novembro de 1948, quando as obras se achavam totalmente paralisadas, foi, por portaria 
de 13 de Agosto de 1948, anulado o saldo ainda existente, na importância de 132.587$70.154 

 

A Câmara ponderou, em nome dos Serviços, não ser da culpa destes o não se poder 

executar a obra. Para além disso, a anulação da comparticipação causava um grande 

prejuízo que, precisamente, se tinha querido evitar com a concessão dessa 

comparticipação. 

 

Dirigindo-se ao Ministro, nesta mesma carta, Sarmento lembra o despacho do ministro 

anterior (José Frederico Ulrich), datado de 24 de Novembro de 1948: 
“Ao Comissariado do Desemprego: 
Oficie-se ao Ex.mo Presidente da Câmara Municipal do Porto informando de que 
justamente por se tratar de obras de impossível realização no momento presente, não 
haveria qualquer vantagem, para os Serviços Municipalizados, na manutenção em aberto 
das duas comparticipações referidas e, em contrapartida, o facto, por obrigar à 
imobilização da respectiva cobertura, só seria prejudicial à normal actuação do 
Comissariado. Acrescente-se que o caso ficará registado para serem novamente 
concedidas as comparticipações em causa, logo que seja oportuna a sua aplicação. 
24/11/48”155 

 

O assunto do desvio da conduta adutora para V.N de Gaia, segundo as palavras do 

Director-delegado, “acha-se já arrumado e não temos mais que nos ocupar dele, mas o 

mesmo se não dá com o colector do saneamento.” 

E remata a carta afirmando: 
“Neste momento, o estado dos trabalhos da Estrada Marginal permite a conclusão dessa 
obra; mais ainda, impõe-na mesmo, a fim de se poder proceder à pavimentação definitiva 
e, por esse motivo, venho solicitar de V.Ex.ª o restabelecimento da comparticipação 
citada, de acordo com o despacho ministerial de 24 de Novembro de 1948, tanto mais que 
o custo total da obra, como é evidente, excede muito o orçamento original de 620.000$00, 
elaborado em 1943. 
Confiada no alto espírito de justiça e na benevolência de V.Exª, espera esta Câmara que 
V.Exª se dignará tomar em consideração a presente exposição, mandando restabelecer a 
comparticipação cujo saldo foi anulado em 13 de Agosto de 1948, ou providenciando pela 
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forma que tiver por mais conveniente, para que os Serviços Municipalizados de Águas e 
Saneamento desta Câmara venham a receber aquela importância de 132.587$70. 
No caso do desvio da conduta adutora de Gaia, receberam os Serviços um subsídio de 50 
contos, por verbas do Ministério, e ouso sugerir a V. Exª que, se houvesse qualquer 
dificuldade em ir buscar ao Fundo do Desemprego aquele saldo, igual solução poderia 
agora ser adoptada.”156 

Albano Sarmento, a propósito da publicação de um edital em que se anuncia a ligação 

à rede de saneamento de um certo número de ruas que até à data utilizavam fossas ou 

precárias ligações à rede das águas pluviais aprecia num texto datado de 1957: 
“Vai longe o tempo em que se considerava um pesadelo a obrigação de ligar ao 
saneamento. Hoje já ninguém põe felizmente em dúvida o seu benefício e a prova disso 
são os constantes pedidos que os Serviços recebem para alargamento da rede. 
Infelizmente, umas vezes por motivos técnicos, outras vezes por motivos financeiros, mas 
quase sempre pelos dois, os Serviços não podem satisfazer os pedidos. Mas fazem o 
possível por aumentar a rede e nos últimos cinco anos assentaram 14 km de colectores de 
saneamento, o que não é para desprezar. 
Prosseguindo nessa política, os Serviços Municipalizados abriram há pouco à exploração 
quase 3 Km de novos colectores na parte da cidade ao norte da rua da Constituição. Esta 
importante obra, que representa o saneamento duma pequena vila de província, foi em 
parte comparticipada pelo Estado e em parte realizada com os recursos próprios dos 
Serviços. Ao mesmo tempo que se assentaram os colectores em trincheiras que às vezes 
atingiram 6 metros de profundidade, construíram-se os ramais de ligação aos prédios. 
Uma das ruas que foi agora canalizada foi a do Visconde de Setúbal, o que permitiu a 
modernização do seu pavimento pela Câmara, pois sendo a rua de macadam estava 
sempre em mau estado e cheia de poeira. As numerosas ilhas que se encontram nesta rua 
e nas vizinhas de António José da Silva, Bento Júnior, etc., vão ser consideravelmente 
beneficiadas com a ligação ao saneamento. 
Também se canalizou a rua de António Cândido, a rua de Faria Guimarães na parte ao 
norte da Constituição, a rua de Bolama, etc. 
Esta obra custou cerca de 1500 contos e foi executada directamente pelos Serviços 
Municipalizados, que dispõem duma excelente equipa de especialistas.”157 

 

No último relatório de gestão e contas da sua responsabilidade (1958), Albano 

Sarmento avançava a perspectiva de intervenção relativamente ao futuro próximo: 

obras destinadas ao abastecimento de novas zonas a urbanizar; obras vocacionadas 

para permitir o aumento da quantidade de água distribuída para a cota alta da cidade; 

a consideração da água disponível para o abastecimento do Porto e da sua região. 

Com a previsão do início da construção da ponte da Arrábida e a decorrente facilitação 

rodoviária de acesso ao Porto de Leixões, perspectivava-se que, com todo o programa 

urbanístico que a acompanha para a zona oeste e noroeste da cidade, trazia consigo a 

necessidade da revisão completa da situação vigente do abastecimento de água nessa 

zona. 

Recuando vinte anos, verifica-se que o plano do abastecimento de água para a área de 

Aldoar (1935) se destinava a uma zona para a qual (apesar de já se prever o 
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atravessamento do rio no local da Arrábida e de se terem elaborado planos 

urbanísticos para a zona do Campo Alegre em 1938) não se previa a ocupação que, em 

plenos anos cinquenta se “desenhava” para a zona, criando uma nova centralidade na 

cidade, alternativa à Baixa. Esta questão alargava-se, dado o fluxo populacional 

tendente à fixação habitacional e industrial, a toda a área semi-periférica da cidade de 

então. Essas zonas (Campanhã, Paranhos, Ramalde e Aldoar), objecto de planos de 

requalificação e infra-estruturação (águas) entre1934 e 1935,158 seriam novamente alvo 

dos vários documentos de planeamento produzidos até à década de 1960 – para além 

do reforço das estruturas e infra-estruturas existentes, era necessário acompanhar o 

planeamento municipal. Essa situação e essa necessidade de acompanhamento (em 

projecto e em obra) das dinâmicas urbanas repetiam-se, embora muito mais 

lentamente, na área do saneamento. Mas a cidade, ainda que possuindo “um eficiente 

sistema de drenagem das águas residuais domésticas”, (…) ”infelizmente, ainda não se 

estendia a toda a cidade.” Os trabalhos desses últimos vinte anos tiveram como 

objectivo pôr a funcionar, consolidar e estender à totalidade da área central o sistema 

de saneamento. A zona semi-periférica, mais concretamente, o vale de Campanhã e a 

zona norte da cidade, deveriam ser, nas palavras de Sarmento, as prioridades de 

extensão da rede, uma vez que, na faixa atlântica da cidade (zona da Foz), finalmente 

se tinha implantado a rede de colectores (embora os ramais demorassem ainda alguns 

anos a fazer a ligação dos prédios à rede). 

No entanto, ao contrário da rede de abastecimento de água, o Porto teria de esperar até 

ao século XXI para assistir ao início do processo de conclusão da rede, principalmente 

na sua grande lacuna que sempre acabou por ser a zona mais oriental, Azevedo de 

Campanhã. 
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Fig.521–Construção do reservatório do Bonfim, 1953 

 
Fig.522–Construção do reservatório do Bonfim, 1953 
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urbanos/reservatório do Bonfim/1953-1963 
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Fig.523 – Projecto de abastecimento de água a Campanhã, 1935, Planta Geral, escala 1.2500 

 
Fig.524 – Projecto de abastecimento de água a Campanhã, 1935, Planta da Rede de Distribuição, escala 1.2500 
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Fig.525 – Projecto de abastecimento de água a Campanhã, 1935, Planta da conduta elevatória Nova Sintra - Bonfim, escala 1.2500 

 
Fig.526 – Projecto de abastecimento de água a Campanhã, 1935, Central de Nova Sintra, Localização do grupo electro-bomba nº3, 

Planta e corte longitudinal, escala 1.100 

 
Fig.527 – Projecto de abastecimento de água a Campanhã, 1935, Planta parcelar do terreno do reservatório do Bonfim, escala 1.500 

 
Fig.528 – Projecto de abastecimento de água a Campanhã, 1935, Reservatório do Bonfim, plantas, alçados e cortes, escala 1.100 
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Fig.529 – Projecto de abastecimento de água a Ramalde e Aldoar, 1935, Planta geral, escala 1.5000 

 
Fig.530 – Projecto de abastecimento de água a Ramalde e Aldoar, 1935, Planta da conduta adutora Santo Isidro - 
Carvalhido, escala 1.2500 
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Com data de 23 de Outubro de 1944 é remetido à Inspecção Geral de Finanças o 

relatório da visita de inspecção aos SMAS da CMP redigido pelo Inspector-chefe 

Contabilista José Figueiredo Dias. 
“Pela Ordem de Serviço nº 1791, de 7 de Junho de 1943, dignou-se V.ª Ex.ª (Inspector 
Geral das Finanças) incumbir-nos de proceder à visita de inspecção dos SMAS, visita que 
iniciámos em 12 do mesmo mês. 
Era a primeira inspecção que se lhes fazia, mas tratando-se de um dos mais importantes 
serviços municipalizados do país, esperávamos vir encontrar em boa ordem a sua 
contabilidade e tesouraria, porque outros mais modestos apresentam hoje, nesse capítulo, 
uma organização que pode considerar-se quase modelar. Infelizmente não sucedeu 
assim. 
Pouco tempo depois de tomarmos contacto com os serviços, começamos a descobrir 
graves deficiências de organização e fiscalização da contabilidade e tesouraria e, o que 
era mais sério, falta de valores em documentos de receita. 
Houve, assim, necessidade de uma mais larga e pormenorizada verificação das contas, 
trabalho que se tornou moroso e em parte resultou inglório, dada a falta de elementos de 
conferência com que deparávamos a cada passo.”159 

 

Os assuntos tratados no âmbito deste relatório de inspecção são de múltiplas ordens e 

de diferentes categorias de interesse e de informação, sendo talvez o primeiro 

documento do âmbito da administração do Estado focado na tentativa de compreensão 

dos problemas de gestão das políticas públicas aplicado a uma gestão de um serviço 

municipalizado desde a instauração do regime ditatorial em 1926. 

A correcção das contas públicas (matéria de extrema sensibilidade para o regime 

vigente) encontra-se patente em toda a sua escrita e transparece directamente na sua 

leitura, sendo mesmo uma premissa orientadora da estrutura formal do documento. 

No que diz respeito aos assuntos em estudo no contexto deste texto, são as matérias 

dedicadas ao financiamento e consecução da obra pública que interessa abordar no 

sentido de compreender o seu enquadramento económico, financeiro e mesmo político. 

A conjugação destas três vertentes pode informar de conteúdos mais acurados a 

substância deste trabalho. 

 

A incompreensão da forma como as contas dos Serviços enquadraram os seus gastos 

iniciais de implantação, o desaparecimento de documentação essencial para a sua 

compreensão, tornaram este trabalho absolutamente inoperante relativamente ao 

período decorrido entre a municipalização e 1934, data em que, com a formalização em 

decretos-lei das novas bases para o saneamento urbano e para o abastecimento de 

águas, também se tornou mais clara a regulamentação financeira deste tipo de serviços 

dependentes da acção dos municípios. 

Assim, no que respeita ao Serviço de Águas, encontra-se, nas categorias de receitas e 

encargos, a seguinte descrição: 
                                                 
159 PT/CMP/CMPEA/SMAS/Arquivo de Obra/Abastecimento de Água/Porto e concelhos 
limítrofes/1934[1900]-1935[2006]/Processos especiais/Relatório da visita da Inspecção Geral de Finanças aos 
SMAS (23 de Outubro de 1944). 
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“Receitas: - Se se atender a que as receitas dos anos de 1937 e 1938 se encontram 
favorecidas pelos subsídios de 181 e 811 contos, respectivamente, concedidos pelo 
Estado, verificamos que eles vêm crescendo desde o início da exploração até 1943, o que 
traduz o aumento do consumo de água que se tem registado. 
Encargos: - À parte a quebra que se nota na gerência de 1932-33, pode também dizer-se 
que os encargos vêm aumentando de ano para ano e mais acentuadamente em 1942 e 
1943. O ano de 1942 foi sobretudo afectado por uma indemnização de 800 contos pagos à 
Câmara a título de compensação pelos estragos causados nos pavimentos das ruas pelas 
obras de saneamento ou reparação de canalizações, o que levou as contas dos Serviços a 
apresentarem prejuízos nesse ano. Tanto um como outro dos referidos anos [1942 e 1943] 
também se ressentiram da alta de preços de materiais e o de 1943, não só disso como de 
um maior encargo com a energia eléctrica para elevar a água, consequência de uma 
grande estiagem registada nesse ano. Quanto ao encargo de juros de empréstimos, os 
exercícios de 1936, 1937 e 1938 foram favorecidos pela conversão de empréstimos feita em 
1934 (os juros, que andavam à roda de 1200 contos anuais desceram para 700 contos) e os 
de 1939 e os de 1939 em diante, acham-se onerados pelos juros do novo empréstimo 
contraído nesse ano. 
Resultados: - Sendo simplesmente a consequência do movimento de receitas, há apenas 
que registar o seu decrescimento a partir de 1938.”160 

 

No que concerne ao Saneamento – o qual cada vez mais dependia de resultados e 

encaixes financeiros que ultrapassavam a contribuição que as Águas o podiam dotar – 

considerava-se o exposto: 
“Receitas: - Nota-se uma grande irregularidade no montante referente a cada gerência. 
Até 1933-34 elas eram constituídas na sua maior parte por subvenções da Câmara. As de 
1934-35 ainda beneficiaram da subvenção de 1050 contos (a última concedida) mas já 
reflectem o começo das grandes obras realizadas entre esse ano e o de 1937, com a 
construção de ramais para o saneamento dos prédios da cidade. As receitas desses anos 
têm pois essa origem. De 1938 em diante o ritmo das obras decresce e as receitas acusam 
esse decrescimento. O aumento que se verifica em 1943 é meramente aparente pois 
resulta apenas da contabilização do valor (396 contos) de materiais já pertencentes aos 
Serviços mas não inventariados, que nesse ano foram aproveitados. 
Se não fora isso o resultado geral dos Serviços para esse ano seria negativo (145 contos) e 
não o lucro de 251 contos apresentado. 
De 1939 em diante a principal receita do serviço de saneamento passou a ser constituída 
pela taxa de conservação: 0,5% do rendimento colectável dos prédios saneados. 
Encargos: - Não são mais do que o reflexo do movimento de receitas e despesas, devendo 
apenas notar-se que, no seu conjunto, só a partir de 1937 se apresentam negativos, em 
parte por ter sido suprimida a subvenção da Câmara e em parte devido ao aumento de 
encargos.”161 

 

Torna-se importante fazer a relação entre a disponibilidade financeira dos Serviços e a 

obra efectivamente realizada. Para tal, a análise da relação entre os empréstimos 

contraídos e a obra demonstra uma relação directa entre estes dois itens. 
“A Municipalização dos SMAS fez-se com o fim de melhorar as condições precárias em 
que o abastecimento de água era efectuado. 
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Para pagar o preço da concessão e realizar as obras mais urgentes que esses novos 
serviços requeriam, a Câmara Municipal contraiu entre 1926 e 1930, na CGDCP quatro 
empréstimos no total de 16500 contos dos quais os Serviços utilizaram 15500. 
Até ao fim da gerência de 1931-1932 as imobilizações efectuadas, no total de 16864 contos, 
portanto superior ao produto dos empréstimos contraídos, repartiam-se assim: resgate da 
concessão (3505 contos), estações de captação (1199) contos, estações elevatórias (1229 
contos), condutas adutoras (2673 contos), reservatórios (3276 contos), rede de distribuição 
(1290 contos), maquinismos (610 contos), contadores (1762 contos), edifício da sede e 
terreno anexo (749 contos e despesas de instalação, imobiliário, veículos e etc. (571 
contos).”162 

 

A inspecção aos SMAS da CMP considerou que os empréstimos foram bem 

administrados pois “o volume total de água elevada por ano, que andava de começo à 

roda de 3400 metros cúbicos passou para perto de 5000 m3 e o número de 

consumidores subiu de 12100 para 18800.” 
“No período que se seguiu, até 1938, mais nenhuns empréstimos foram contraídos, tendo-
se apenas realizado, em 1934, a conversão dos existentes num único de 12341590$26 
(capital então em dívida), amortizável em 20 anos, operação bastante vantajosa para os 
Serviços, pela redução dos encargos que dele resultou.”163 

A obra realizada nesses seis anos, com recursos próprios e alguns subsídios do Estado 

Central (992 contos), correspondeu a algumas ampliações e melhoramentos nas suas 

instalações de captação, elevação e distribuição de água (dos quais se destaca a conduta 

para Matosinhos-Leça e Foz) estimados em 6640 contos. 

Neste período, o número de consumidores atingiu os trinta mil e reiniciaram-se os 

trabalhos da obra de saneamento municipal – cujas obras, se encontravam 

maioritariamente a cargo dos proprietários dos prédios (segundo as palavras da 

inspecção) não tendo obrigado os Serviços a mobilizar capital pois, sobre eles “ emitia 

um título de cobrança, que, a não ser pago imediatamente, era negociado e convertido 

em dinheiro. 
“Parte das obras (os ramais) foi executada por administração directa e parte (as obras 
interiores e exteriores) por empreitada adjudicada à Empresa de Melhoramentos 
Citadinos do Norte. Contudo, só com aquela parte os Serviços movimentaram, entre 
1934-35, mais de 7000 contos, tendo obtido algum lucro.”164 

 

No Decreto-lei nº23:867, de 17 de Maio de 1934, foram estabelecidas as bases para um 

programa geral de obras a realizar em três fases respectivamente destinadas a 

proporcionar uma progressiva e maior cobertura da rede (trinta mil m3, sessenta mil 

m3 e cem mil m3 diários disponibilizados ao público consumidor), estando prevista, 

ainda na primeira fase, a ultrapassagem dos valores estimados por via da 

obrigatoriedade legal de também cobrir as zonas baixa e média de V.N. de Gaia, S. 

Cosme e Valbom e Matosinhos. 
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Esta última condicionante obrigaria a Câmara Municipal do Porto a emitir obrigações 

ao portador, de valor nominal de 100$00, até ao limite de 55000 contos, impondo-se 

que as obras se desenrolassem até ao final de 1935. Tal não ocorreu e, só em 1939, 

começa a ser emitida a 1ª série de obrigações, tendo o diferencial financeiro sido 

coberto pelos apoios do Estado Central, como já afirmado neste texto. 

Entretanto, os projectos elaborados pelos SMAS entre 1934 e 1935, que versavam sobre 

a expansão da rede de abastecimento de água para novas zonas do concelho do Porto 

(mas também para os concelhos limítrofes) sofreriam aditamentos sucessivos e, 

nalguns casos, foram completamente reformulados. 

O início destas novas obras acabaria por ser caracterizado por uma enorme 

descoordenação prática de execução e de prioridades, tendo revelado até alguma 

imprudência pelo facto de ser cada vez ser mais difícil obter materiais para a sua 

realização (pela carência dos mesmos e pelo elevado custo a que eram colocados no 

mercado). 
“Algumas obras puderam ser praticamente concluídas, como a construção e 
apetrechamento da torre-reservatório dos Congregados e as estações de captação e 
elevação de Zebreiros; outras ficaram só parcialmente feitas, como o sistema de 
abastecimento a Vila Nova de Gaia que tendo reservatórios para a zona baixa e zona 
média, só aquela ficou servida com rede de distribuição.  
Mas a obra fundamental, que se destinava a assegurar, com a necessária margem, um 
maior consumo com a necessária margem, um maior consumo de todo o sistema de 
abastecimento, pelo aumento da capacidade dos reservatórios e pela duplicação da 
conduta adutora Jovim - Nova Sintra, não pôde ser levada a cabo, quer por falta de 
materiais, quer por falta dos necessários fundos: o grande reservatório de Jovim, onde se 
gastaram 2530 contos, está por concluir e a duplicação da conduta adutora constitui hoje o 
mais grave e inquietante problema dos Serviços. 
Na verdade, por virtude de incrustações, a vazão da única conduta que existe vem 
diminuindo e, como o consumo tem aumentado, sucede que nos dias de maior utilização 
de água a capacidade da conduta tende perigosamente para a insuficiência. 
Para resolver o problema, quando houver materiais para isso, necessitarão os serviços de 
recorrer a novo empréstimo, porque os 20 mil contos de 1939, logo desfalcados de 
entrada, acabaram por se diluir quer em obras que, por incompletas, ficaram 
improdutivas, quer em outras imobilizações que deviam ter sido feitas á custa das 
receitas normais de exploração, quer ainda – o que é mais grave – no pagamento dos 
encargos resultantes do próprio empréstimo.”165 

 

Entre 1931 e 1942, os investimentos em imobilizações rondaram os 15700 contos – 

bastante abaixo da totalidade dos empréstimos contraídos para o efeito – resultando, 

na sua maior parte, em obras consideradas improdutivas para o sistema projectado e 

para o território a que se destinavam. 

A situação financeira dos Serviços agravou-se substancialmente no período pós 1938 

em virtude dos encargos com um empréstimo contraído em condições desfavoráveis; 

improdutividade da maioria das obras em que esse empréstimo havia sido aplicado; 
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pela manutenção de pessoal ao serviço para além das necessidades e pelos encargos 

originados pela economia de guerra que se vivia um pouco por todo o país – o que, no 

caso se manifestava numa alta do preço dos materiais e na concessão de abonos de 

família e de suplementos de vencimentos. 

Já em 1944, os SMAS, de forma a lidar com a situação de prejuízo financeiro, 

consideraram a situação de tal modo grave que “foi necessário elevar de 1$70 para 2$00 

o preço de venda do metro cúbico de água; de 2$50 para 3$00 o preço de aluguer de 

contadores até 5 metros cúbicos e de 0,5 por cento para 1 por cento a taxa de 

conservação (saneamento). Porém, estes ajustes financeiros apenas permitiriam 

estabilizar os prejuízos relativos à exploração, não se verificando um impacto 

substancial nem no hipotético e então previsto desafogo financeiro dos Serviços, nem 

na renovação da capacidade de empreender obra pública na cidade e nos concelhos 

circunvizinhos, de uma forma sustentada e sustentável. 

A actividade financeira dos SMAS e da própria Câmara Municipal do Porto continuava 

dependente de “engenharias financeiras” e da conversão de créditos antigos através de 

novos pedidos de empréstimo, o que, ao invés de resolver o problema, constituía, 

apenas e só, um placebo. 

 

No ano de 1938, a propósito do empréstimo destinado às obras de infra-estruturação 

de abastecimento de água à cidade do Porto e à região circunvizinha, 
“O facto de o Município desta cidade tomar sobre si tais responsabilidades está talvez 
intencionalmente remediado com o que dispõe o decreto nº23867 no seu artigo 3º, 
estabelecendo que o preço da venda de água às Câmaras de Vila Nova de Gaia, 
Matosinhos e Gondomar será fixado pelo Governo mediante proposta fundamentada da 
Câmara Municipal do Porto, devidamente instruída com o parecer da Direcção Geral dos 
Serviços Hidráulicos e Eléctricos. 
É óbvio que os municípios federados venham a ficar, cada um deles, com o encargo que 
lhes virá a corresponder pelas despesas de primeiro estabelecimento das suas instalações 
e, mais tarde, da parte que lhes tocar na administração e exploração. 
Acautelando-se, na altura própria, os interesses do Município desta cidade, não vemos 
que da execução de tais obras possa resultar, para nós, quaisquer prejuízos. 
A federação dos Municípios está obrigatoriamente prescrita e assim, ao passo que se vai 
trabalhando segundo as directrizes marcadas no novo Código vão-se estabelecendo 
relações de interesses entre os concelhos federados que não deixarão de ter benefícios na 
região por eles abrangida.” 
(…) “Com as obras de saneamento em realização na cidade do Porto reconheceu-se a 
impossibilidade de limitar as extensões da rede visto que a ligação dos prédios à rede do 
saneamento exige simultaneamente a sua ligação à rede de distribuição de água e, por 
outro lado, o aumento do consumo devido àquelas obras que vêm tornando cada vez 
mais precárias as condições do abastecimento da cidade, em virtude de existir uma única 
conduta adutora cujo débito é já quase inteiramente consumido e não haver reservas 
suficientes para fazer face a possíveis acidentes, como o que ameaça a conduta na sua 
passagem pela ponte do rio Torto, que se encontra em ruínas e já parcialmente 
desmoronada.”166 
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O Decreto-lei 23:867 omite os encargos de empréstimos contraídos pela Câmara, o que, 

conjugado com o facto de “a Câmara Municipal do Porto ter de suportar integralmente 

o encargo do empréstimo a contrair por meio de obrigações para a realização das 

obras, tanto na cidade como nos concelhos vizinhos”, inviabiliza a sua realização 

imediata sem apoios extraordinários. O que se veio a realizar na cidade durante a 

década de 1930 correspondeu a um plano de acção mínima então equacionado e não o 

plano original que se pretendia ver aplicado, sendo que, para tal e para a liquidação do 

encargo assumido, foi proposta superiormente a conversão dos empréstimos em vigor. 

A primeira modalidade foi indeferida, dando lugar a outra modalidade constituída por 

obrigações e à contracção de um empréstimo à Caixa Geral de Depósitos, Crédito e 

Previdência diluído por prestações num prazo máximo de quarenta anos, a contar 

desde 1937. 
“No entanto, é necessário introduzir no decreto-lei 23867 as alterações constantes do 
projecto de decreto junto ao ofício da Direcção Geral dos Serviços Hidráulicos e Eléctricos 
para a solução geral do problema das águas no Porto e concelhos limítrofes, elaborando-
se o regulamento respectivo logo que sejam aprovadas, visto a urgência na duplicação da 
conduta adutora.”167 

Neste ano de 1937, quatro anos após a promulgação do referido decreto-lei, a situação 

relativamente à obrigação de intervir com obra pública no campo do abastecimento de 

água nos concelhos limítrofes – mas também, admita-se, no Porto (o mapa das 

principais instalações e redes pouco se alteraria na década seguinte (fig.531 a fig.535)) – estava 

praticamente bloqueada “por não estarem aprovados todos os projectos relativos à 1ª 

fase de trabalhos, nem ter sido realizado o empréstimo por obrigações, nos termos da 

base IV deste decreto-lei.” 
“Com as obras de saneamento em realização na cidade do Porto por força do decreto-lei 
23875, de 19 de Maio de 1934, o consumo de água, particular e público, vem sofrendo 
aumentos de tão forma rápidos e acentuados que se torna urgente a construção da 
Estação de Zebreiros para captação de água no sub-leito do Rio Douro por meio de poços 
e sua condução para a estação do Rio Sousa, segundo o projecto já aprovado e a 
duplicação da conduta adutora Sousa – Porto, em ferro fundido de 600 mm de diâmetro, 
cujo projecto foi já elaborado e submetido à aprovação superior e que o decreto-lei 23867, 
de 17 de Maio de 1934, só incluía na 2ª fase de trabalhos.”168 
 

Por outro lado, o aumento em cerca de 30% do número de assinantes relativamente a 

1933 (elevado em parte substancial pelo aumento das ligações de saneamento) 

provocou uma relativa ruptura do sistema, a qual, apesar de levar em consideração 

este melhoramento urbano, não esgota em si a razão da situação existente à época. 
“Assim, na estiagem de 1933, antes, portanto, do início de trabalhos de saneamento, o 
caudal do rio desce por tal forma que, para garantir o abastecimento, foi necessário 
recorrer ao aproveitamento das águas de jusante da barragem, perdidas por infiltração, 
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das águas de montante, acumuladas nas depressões do leito do rio e das águas dos poços 
abertos em Zebreiros para pesquisa e estudo das águas do subleito do rio Douro. 
Como os poços, no estado em que se encontram e com os meios de que se dispõe, não 
podem garantir o abastecimento da cidade, torna-se necessário e urgente construir a 
estação definitiva de captação em Zebreiros.”169 
 

O Plano mínimo de obras necessárias à cidade no campo da infra-estruturação dos 

sistemas de águas e de saneamento seria aprovado pelo Governo, ficando revogado 

desde logo a parte do decreto-lei 23867 na parte que contraria o novo decreto-lei 

homologado em 1937. 

 

As reformas do Estado, mais concretamente aquelas que dizem respeito aos preceitos, 

conceitos e desenho administrativo, são, definitivamente, as bases orientadoras do tipo 

de sociedade, principalmente quando atentamos sobre a ordem política e a organização 

da vida pública dos cidadãos e sobre a decisão, gestão e manutenção do território no 

qual se enquadram. Nesse sentido, não são inócuas as várias versões dos vários 

códigos sobre a matéria, eventualmente os instrumentos decisórios de maior valor e 

influência quando pensamos em planeamento e estratégia territorial. 

 

A incursão ao tempo do período em estudo revelou-se essencial para entender algumas 

das permanências estruturantes da vida pública portuguesa e, consequentemente, no 

seu reflexo nas políticas públicas para a cidade e para o seu território mais alargado 

que com ela, directa ou indirectamente, se relaciona. 

A discussão actual sobre as funções do Estado e das suas diversas componentes acabou 

por revestir de especial importância as questões que se prendem com os factores 

estratégicos da vida urbana, nomeadamente aqueles que respeitam ao conjunto de 

necessidades que, como afirmava o engenheiro Albano Sarmento em 1947, “só podem 

ser satisfeitas pela própria sociedade ou com o seu concurso” e que constituem, 

segundo o seu manuscrito intitulado de “Condições dos Serviços Públicos Industriais”, 

“um dos fundamentos da vida económica, a partilha, entre o Homem e a Sociedade, do 

comando das operações necessárias para obter essa satisfação um dos fundamentos da 

questão social ou antes uma disputa apaixonada que vem dos séculos.” 

E acrescenta, procurando definir esse tipo de serviços por factores que os distinguem, 

tais como a generalidade, a uniformidade, a exclusividade e a utilização especial do 

domínio público. 
“Por generalidade entendo que interessam a toda a gente, por uniformidade que não há 
diversidade ou variedade de produtos destinados a satisfazer o gosto de cada um, por 
exclusividade que a exploração só é viável em regime de exclusivo e por utilização 
especial do domínio público que o uso desse domínio vai muito além do que é concedido 
ao comum dos cidadãos. 
A característica industrial resulta de que, nesta espécie de Serviços se paga pelo que se 
recebe e se tem o direito de exigir o serviço por que se paga.”170 
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Para além destas questões de base, Sarmento apela ainda para a necessária 

consideração de algumas articulações entre estes parâmetros. 
“É fácil de compreender que o exercício das actividades assim definidas não pode deixar 
de ser acompanhado do uso de uma parcela maior ou menor da soberania pública, o que 
resulta da conjugação da generalidade com a exclusividade. A transferência, sob 
qualquer forma ou em qualquer extensão, do exercício de direitos soberanos para 
entidades privadas suscita cada vez mais a desconfiança e animadversão públicas. 
Por outro lado, dado o carácter necessário e geral e por assim dizer básico daquelas 
actividades, pode considerar-se que elas não estão livremente abertas ao jogo dos 
fenómenos económicos, antes constituem o alicerce sobre o qual se deveria desenvolver 
uma livre e próspera vida económica.”171 

 

Estas posições assumidas por um partidário do regime salazarista – embora não 

constituíssem a opinião dominante do aparelho de Estado e, até, segundo as suas 

palavras, fossem encaradas por alguns sectores mais conservadores como radicais – 

espelhavam parte significativa das preocupações dos decisores da “coisa pública” 

relativamente ao desempenho e responsabilidade do poder do Estado. 

O próprio Sarmento reconhece que, embora as suas teses pudessem ser encaradas 

como reflexo de hipotéticas tendências socialistas, elas não passavam de uma 

pretensão de que “as actividades fundamentais que estão na base de toda a vida 

económica e cuja essência impõe a exploração em regime praticamente de exclusivo 

sejam libertas de influências absorventes e monopolísticas ao serviço de interesses 

privados”. 

E mais adianta: 
“Pela minha parte considero como indispensável nas sociedades modernas a exploração 
dos Serviços Públicos Industriais por entidades públicas em vez de entidades privadas, 
por motivos que posso resumir na necessidade de não consentir o exercício de uma parte 
da autoridade pública por entidades ao serviço de interesses privados e de evitar que 
serviços vitais para todos possam ser explorados de modo a servir os interesses de alguns 
ou tornar-se instrumento de pressão económica por grupos ou interesses privados em 
vez de servirem apenas ao bem colectivo. 
As razões que levaram no passado os Estados e Autarquias locais a fazer concessões de 
serviços públicos não existem hoje ou perderam muito do seu valor. Eram principalmente 
a falta de recursos ou crédito, o desconhecimento da técnica, apanágio de poucos 
especialistas, e a desconfiança dos resultados. Embora a minha opinião possa ser 
considerada como demasiado radical, encaro a concessão de serviços públicos como um 
anacronismo.”172 

 

O ambiente que se vivia na Câmara do Porto no ano de 1947 era bastante favorável a 

estas tomadas de posição pelos seus dirigentes, pois, finalmente, o município detinha a 

posse administrativa das três redes de exploração de serviços públicos essenciais, 
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ultrapassando quarenta anos de indefinições e incertezas movidas pelos inúmeros 

conflitos jurídicos que se relacionavam com o resgate das concessões da electricidade, 

das águas e dos transportes urbanos – mas também era grande o desafio que se 

proporcionava. 

Sarmento, no referido documento explica, fundamentando, que 
“não basta porém substituir à entidade privada a entidade pública para que tudo fique 
remediado. É necessário que os princípios que regem a exploração por entidades públicas 
conduzam à cabal satisfação do fim a atingir e esse fim é a satisfação de uma necessidade 
pública nas melhores condições de preço, de quantidade, qualidade, prontidão, eficácia, 
imparcialidade, etc. 
Infelizmente esses princípios andam esquecidos, ou são mesmo desconhecidos. 
Manifesta-se uma tendência para a burocratização que diminui consideravelmente a 
eficácia dos serviços, aborrece usuários e cria uma atmosfera de desconfiança.”173 

 

Em 1947, o engenheiro advogava que era necessário estabelecer um critério que 

permitisse perceber de que serviços se estava a falar, pois nem todos se compaginavam 

com os princípios dos serviços públicos industriais como eram entendidos à época. Na 

linguagem actual, pelo menos segundo algumas das doutrinas vigentes, estar-se-ia a 

falar de “serviços públicos essenciais”. 
“Assim, parece-me que os serviços de distribuições públicas de água, gás e energia 
eléctrica, os transportes colectivos urbanos, os transportes colectivos em via própria, a 
produção de energia para consumo público em espécie, a transmissão das comunicações 
escritas ou orais entram na categoria dos Serviços Públicos Industriais. Não considero 
porém como tais serviços da natureza da distribuição de leite, ou da venda de carne a que 
faltam várias das características apontadas; nem também se devem confundir com 
Serviços Públicos Industriais simples serviços industriais do Estado, em que este é 
simultaneamente cliente e patrão, como a Casa da Moeda, o Arsenal do Alfeite, as 
Oficinas cartográficas do Instituto Geográfico e Cadastral, as fábricas militares, a 
Imprensa Nacional, etc.  
Não incluí na minha lista os transportes colectivos por estrada e não foi por 
esquecimento. Mas de facto, pareceu-me não reunirem as condições necessárias. Nem a 
exclusividade é de rigor nem há um uso especial do domínio público.”174 

 
A forma geralmente adoptada na gestão dos serviços públicos industriais é a de um 

serviço administrativamente e financeiramente separado. Nas palavras de Sarmento,  
“mas quem legisla é o Estado e quem gere o Estado são os burocratas. Não perdem por 
isso estes uma ocasião de burocratizar a administração dos Serviços Públicos Industriais e 
muito têm conseguido com a persistência de quem tem uma ideias e meios e tempo de a 
fazer vingar. Nos Serviços que deveriam pertencer ao Estado o trabalho está praticamente 
completo pela sua extinção total. Nos Serviços locais, a cargo das autarquias, os meios 
empregados têm sido principalmente dois: a aplicação progressiva de preceitos da 
contabilidade pública restritivos da liberdade e iniciativa da administração e a 
assimilação dos empregados de uma verdadeira exploração industrial a funcionários 
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públicos, acabando por lhes induzir a mentalidade correspondente que não é a mais 
adequada ao serviço que lhes compete desempenhar.”175 

 

Esta inferioridade burocrática consubstancia um dos argumentos mais empregues 

pelos defensores da exploração privada destes serviços públicos, pois é julgado que o 

lucro é apanágio da acção dos privados na Economia do Estado e que a incompetência 

administrativa é um risco exclusivo do sistema público. 

Tal facto, conjugado com a excessiva estrutura centralista do Estado português, 

consubstanciada na relutância de abdicar da sua acção sobre todas as matérias da vida 

pública (directa ou indirectamente) tem feito falhar todas as tentativas de fazer vingar 

as administrações industriais autónomas no campo do serviço público. 

Esta perspectiva, vigente à época (mas também na actualidade), fez com que, como 

afirma Sarmento, o Estado Central tenha chegado a 
“convencer-se de que lhe era impossível possuir administrações públicas de carácter 
industrial e alienou os seus mais importantes serviços desse género – os caminhos-de-
ferro; recusou encarregar-se, pelo menos abertamente, de outros – a produção de energia 
e, mais ainda, o seu transporte – e explora num regime misto de administração pública e 
de administração industrial aqueles que não pode alienar, os correios, telégrafos e 
telefones com um resultado que está longe de ser aquilo de que necessita o país, sendo 
difícil destrinçar entre as deficiências que todos vêem, o que cabe às circunstâncias do 
momento e o que é vício do sistema. 
No caso dos municípios, isto é, dos Serviços locais que estão sob a alçada dos municípios, 
tem havido um pouco mais de liberdade, mas começa realmente a desenhar-se da parte 
de certos órgãos fiscais uma tendência acentuada para enquadrar nas regras de 
administração uma tendência acentuada para enquadrar nas regras de administração 
pública serviços que têm de usar processos muito mais eficazes e expeditos.”176 

 

No caso dos municípios, a forma que o legislador criou para a exploração dos serviços 

públicos industriais, foi a municipalizante, a qual, em consonância com a legislação 

produzida (mais concretamente o Código Administrativo), exclui definitivamente a 

criação de lucros gerais, devendo as receitas serem empregues nos seus próprios 

melhoramentos, aplicados directamente à sua actividade pública, cobrindo áreas que, 

por natureza, reflectem puro investimento público, sem expectado retorno directo e 

automático a curto prazo. 
“De facto, o Capital é geralmente todo emprestado e o seu serviço financeiro incorporado 
nos encargos da exploração. Quando através dos tempos, as dívidas se amortizam mais 
rapidamente do que as instalações se deterioram, o resultado é a constituição dum 
património próprio que em boa verdade não pertence ao Estado ou aos Municípios, mas 
aos usuários do serviço. É certo que me podem dizer o mesmo dos patrimónios do estado 
ou municipais que se poderiam considerar pertencentes à Nação ou aos munícipes. Mas 
há uma diferença. É que os primeiros provêm de créscimos de rendimentos fiscais que 
foram coercivamente cobrados para servirem às despesas públicas. Do uso normal desses 
créditos resulta que uma parte se converte em bens fixos que perduram através das 
gerações e vêm a formar uma parte do património público. Embora o dinheiro com que 
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foram adquiridos fosse também pago pelos cidadãos, foi-o irrelevantemente da sua 
aplicação. Ora não sucede assim com os Serviços Industriais públicos. Esse dinheiro foi 
pago exclusivamente para a execução do serviço. Como nem o Estado nem o Município 
são capitalistas, trabalhando sobre a base da livre disposição de capitais, em vista da 
obtenção de lucros, o que na verdade se passa é que tudo funciona como se se tratasse de 
uma cooperativa em que os usuários dos Serviços fossem os sócios e a entidade pública a 
administradora. O património foi assim criado por cada um na proporção do seu 
consumo.”177 

 

A questão da sobrevivência deste tipo de serviços, não se punha então, 

necessariamente, do lado da despesa, mas sim da receita e, de certo modo, da garantia 

da sua manutenção na esfera pública, fruto de uma comparticipação indirecta dos 

cidadãos tendo por base o sistema de impostos. 

As palavras de Sarmento, de certa forma, prenunciariam a própria reorientação das 

políticas do Estado Central face aos seus serviços tutelados directamente ou por 

intermédio das autarquias. 
“Pode ainda argumentar-se que, a não se admitir o princípio do lucro, chegará um 
momento, pelo jogo das amortizações, em que o preço do serviço possa descer abaixo de 
um valor economicamente útil. 
Não é de modo nenhum fatal que isso suceda; o mais provável é que o desenvolvimento 
das necessidades públicas e os progressos da técnica exijam o investimento de novos 
capitais cujo serviço financeiro haja de assegurar-se. Mas se realmente assim viesse a 
acontecer, preferível seria, para restabelecer um preço economicamente útil, criar um 
imposto sobre o serviço, em benefício da colectividade, o que resolveria perfeitamente a 
situação sem cair nos perigos da criação de lucros variáveis a atribuir ao órgão de 
soberania, Estado ou municípios.”178 

 

A personalidade jurídica, segundo Sarmento parece ser a solução para consolidar a 

existência e a função destes serviços. 
“E é de notar que a situação dos Serviços Industriais do Estado, que só trabalham para 
este, é mais fácil do que a dos serviços Públicos Industriais que trabalham para o público. 
Se naqueles as limitações provenientes dos princípios da contabilidade pública não 
conseguirão geralmente mais do que dificultar ou encarecer o serviço, nos outros 
poderiam chegar a paralisá-lo. 
A única medida que me parece suficiente para dar às administrações destes Serviços um 
carácter verdadeiramente industrial e libertá-las das peias burocráticas e da mordaça da 
contabilidade pública seria conceder-lhes personalidade jurídica, diferente da do Estado 
ou das autarquias e isso infelizmente não foi feito até ao presente e parece mesmo notar-
se uma grande repugnância por tal medida. Contudo, ela é absolutamente indispensável 
e é essa falta de personalidade jurídica que dá aos órgãos de fiscalização financeira do 
Estado o argumento essencial para procurar impor aos Serviços Industriais, quer 
públicos, quer do Estado, normas de administração, não conformes às necessidades, 
natureza e estatuto próprio dos Serviços a assegurar, mas conformes aos Serviços gerais 
do estado, de natureza soberana.” 
(…)”E se, ao estudar as condições desta gestão fui levado à conclusão de que se deviam 
constituir administrações com personalidade jurídica e sem intuitos lucrativos, 
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responsáveis perante os órgãos de soberania adequados, longe de mim o pensar que tudo 
ficava resolvido com essa fórmula. Trata-se de meios, a meu ver indispensáveis, mas que 
nada conseguirão por si só se essas administrações não forem competentes e dotadas 
daquele espírito de utilidade pública, base indispensável destes Serviços e pensamento 
obrigatório e constante dos que estiverem à sua frente.”179 
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Fig.531 – Rede de abastecimento de água ao Porto e aos concelhos limítrofes, conduta Sousa - Santo Isidro, 1939, Planta 

geral e perfil longitudinal, escala 1.25000 
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Fig.532 – Rede de abastecimento de água ao Porto e aos concelhos limítrofes, condutas existentes e a construir, 1948, 
Planta geral, escala 1.25000 
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Fig.533 – Rede de abastecimento de água ao Porto e aos concelhos limítrofes, captação, adução e distribuição, 1955, 

Planta geral e perfil longitudinal, escala 1.10000 

 
Fig.534 – Rede de abastecimento de água ao Porto e aos concelhos limítrofes, esquema, 1960, Planta geral, escala 1.50000 

 
Fig.535 – Rede de abastecimento de água ao Porto e aos concelhos limítrofes, 1960, Planta geral, escala 1.5000 
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2.8.7. De retórica e de demagogia  

A Retórica e a Demagogia tendem, frequentemente, a cruzar-se na encruzilhada da 

História. Nesse contexto, servindo-me de dois escritos, separados entre si por quase 

noventa anos, reforça-se a preponderância, nesse entre séculos, desta afirmação 

ilustrativa do caldo de cultura política do povo português, determinantemente reflexa 

na obra e gestão pública também na sua componente local. 

O primeiro texto, de Albano Sarmento, um manuscrito (1955), dedicado à progressiva 

passagem das decisões dos políticos para os técnicos, afirma que: 
“A decadência da política é um facto que se está verificando em toda a parte. O meu 
velho amigo Dr. Pacheco de Amorim examinou-o com a sua habitual agudeza nos seus 
artigos de “O Comércio do Porto”. A geração mais nova, embalada pela propaganda 
contra os políticos, poderá considerar esse facto como um bem. Mas os espíritos 
reflectidos não podem deixar de o considerar como um mal e procurar estudar as suas 
causas profundas e gerais. A política é a arte de governar os povos, arte dificílima que 
exige qualidades de inteligência, de subtileza, de poder persuasivo, de cultura e um 
desinteresse pessoal que não estão ao alcance de todos. Lá porque a política tem sido de 
todos os tempos prostituída por videirinhos sem escrúpulos, não se segue que deva ser 
condenada. Se a condenarmos, só resta em seu lugar a burocracia, e esta faz apelo a 
outras qualidades. Não nego as virtudes nem a necessidade da burocracia; mas 
espreitam-na a rotina, a impessoalidade, o desprezo das diferenças reais, a adesão em 
discriminação às formulas regulamentares, o horror às responsabilidades duma decisão. O 
domínio da burocracia sem uma direcção política que lhe dê humanidade e a mantenha 
dentro do espírito da nação, conduz a um estado em que essa burocracia hipertrofiada 
asfixiará com os seus imensos e prolíficos tentáculos os indivíduos em todas as 
manifestações, em todas as suas aspirações. 
Um dos grandes males nos estados modernos é que as condições de vida criadas aos 
políticos são cada vez mais difíceis e afastam dessa carreira muitos autênticos valores que 
nela fazem imensa falta, deixando o logar aberto aos mais audaciosos ou menos 
escrupulosos que o vão ocupar, com grave diminuição do prestígio da política. Ou então, 
coisa não menos grave nos seus resultados, a política é exercida por uma espécie de 
super-burocracia ao serviço do partido organizado para se servir da nação e não para a 
servir. Mas se os engenheiros se vêem forçados a tomar decisões que adquiram disso 
consciência e reconheçam que a sua escolha não pode ser a determinada só por razões 
técnicas. 
Há mais dum século, [a 2 de Janeiro de 1818], quando se fundou o Instituto dos 
Engenheiros Civis Inglês, procurou-se uma definição da engenharia civil, que era então 
toda a que não se dirigia a fins militares, e a que foi adoptada e ainda hoje se imprime em 
quase todas as publicações desta secular instituição diz o seguinte: «A engenharia é a arte 
de dirigir grandes forças da natureza para uso e conveniência do homem». Não basta, 
pois, dirigir as grandes forças da natureza, canalizá-las, domesticá-las, submetê-las, uma 
palavra. É necessário fazê-lo para uso e conveniência do homem. Só assim se faz 
engenharia, na lapidar definição inglesa. E, portanto, a política, a moral, a sociologia, a 
economia, não podem estar ausentes das preocupações do engenheiro. O homem de 
ciência estuda, investiga, experimenta, sem se preocupar se do seu trabalho resulta para o 
homem algum bem; move-o apenas a curiosidade de saber. Mas o engenheiro não. Toda a 
sua obra tem de visar ao uso e conveniência do homem. (…) não se deixem dominar nem 
pelo inédito, nem pelo sensacional, nem pelo grandioso, nem pelo capricho, nem mesmo 
pela última  palavra; pensem que tudo quanto têm de fazer deve ser adaptado às 
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necessidades, realizado com o menor dispêndio, de modo a servir ao uso e conveniência 
do homem.»180 

 

E o País estava, volvidos tantos anos, muito pouco diferente daquele tantas vezes 

descrito por Eça de Queiroz. No segundo texto, uma peça jornalística publicada n’O 

Distrito de Évora, de 21 de Março de 1867, escreveria, a propósito da sessão da Câmara 

dos Deputados (16 de Março de 1867), um texto algo profético do desenrolar dos 

acontecimentos do século XX português e profundamente ilustrativo da mentalidade do 

povo. Esse povo contra quem (como já se afirmou aqui), horrorizado com a sua 

“presença irritante”, os políticos ergueram muros higiénicos para proteger a burguesia 

endinheirada, sustentáculo do poder 
“Na sessão de 16 de Março do ano da graça de 1867, numa altura de servilismo e de 
abaixamento moral, a Câmara dos Deputados votou por 100 votos contra 47 o imposto 
do consumo.  
Possa Deus permitir que um dia a história diga: no mês de Março do ano de 1867, o 
povo, numa hora de justiça e de consciência, votou por unanimidade o fim das 
corrupções oficiais e das maiorias devassas. O povo reclamou, reuniu-se nas praças, 
assinou manifestos, ergueu representações; a maioria da Câmara dos Deputados votou 
o imposto do consumo. O povo há-de protestar, pedir, aterrar a camarilha com o 
aspecto da sua vontade explosiva; a maioria da Câmara dos Deputados votará então o 
fim da liberdade. Nada há a esperar.” (…) “Da vida do País foi riscado este elemento - 
o Povo: riscado pela voz desprezadora dos ministros e pelas votações tirânicas da 
maioria.  
O País está perdido; temos em perspectiva a bancarrota, a prosperidade nacional quase 
extinta, o fim das liberdades próximo já.” (...) “É necessário que o povo se reúna, que 
nomeie comissões, que se agregue em clubes, que faça ajuntamentos onde defina a sua 
vontade: que se manifeste, que se faça sentir, que não adormeça chorando desgraças, 
mas que acorde castigando afrontas.  
Qual será o povo que se deixará indiferentemente esmagar e afrontar? Hoje insultam-
no, amanhã votam o imposto de consumo, depois desprezam-no, carregá-lo-ão de 
tributos extraordinários, depois será suprimida a liberdade de imprensa, depois criada 
a guarda civil, depois centralizado o poder, depois restaurado o crime de morte para 
os atentados políticos, depois declarado o País em estado de sítio, depois criadas 
capitanias gerais; e depois, enfim, consolidada a ditadura e proclamada a tirania. E o 
povo, então, quando se quiser mover, sentir-se-á esmagado, preso, inutilizado e 
esfomeado.  
É necessário reclamar à Câmara dos Pares, depois peticionar ao Rei. Se, ainda assim, 
não for o povo atendido, então deve tomar nas suas mãos os destinos do País, 
sacudindo para além da fronteira este mundo oficial, devasso, infame, vexador, 
pródigo, reaccionário e ousado.” (Queiroz, 1981[1867]) 

 

Portugal é um país feito de continuidades mesmo em tempos de rupturas, não sendo 

muito diferente estrutural e mentalmente dos anos que se convencionou chamar de 

Romantismo onde, apesar da aliança entre a Utopia e a Técnica, a Burocracia e a 

Pequenez nunca deixaram a força do Progresso ir avante. 
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2.9.Na antecâmara do Plano Director  

A expansão e a consolidação da rede articulada no Porto e no Grande Porto. (1957 – 1962) 

No ano de 1957, os SMAS haviam solicitado a realização de um empréstimo à Caixa 

Geral de Depósitos para responder à pressão da densificação urbana do Porto, 

impossíveis de responder só com os recursos normais dos Serviços.181 

Três quintos desse empréstimo destinavam-se à ampliação do reforço das instalações 

de abastecimento e distribuição de água, sendo os restantes dois quintos destinados à 

realização de uma primeira fase de condutores primários e secundários de saneamento. 

Esta resposta dos SMAS à cidade e ao seu processo de urbanização e da edificação 

pretendia satisfazer as zonas novas, na impossibilidade financeira da expansão, 

centrando os esforços nas acções de consolidação e reforço da infra-estrutura. 

 

A situação vivida no Porto afectava directamente os concelhos limítrofes abastecidos 

pela rede dos serviços, ou seja, os investimentos realizados no âmbito do concelho do 

Porto reflectem-se na possível melhoria do abastecimento de água à região. A rede 

desses concelhos estava construída como expansão da portuense, por isso sujeita às 

perturbações e deficiências no regular abastecimento, por ficar longe dos reservatórios 

de alimentação. Esta situação vivia-se em alguns concelhos a partir da entrega da 

exploração da rede aos municípios vizinhos.  

Era pois urgente a realização de um plano regional mas também que esses municípios 

criassem os seus próprios meios de distribuição e reserva não tão dependentes da rede 

do Porto. É que todas as redes que alimentavam os concelhos adjacentes passavam pela 

cidade, sem alternativa em caso de problema. Este pedido de empréstimo marca o final 

da direcção do engenheiro Albano Sarmento e também dá conteúdo às suas palavras 

quando afirmava que, apesar de tudo o que se havia conseguido fazer após a 

publicação do já referido decreto-lei de 1947, toda e qualquer obra que se pretendesse 

realizar teria que contar com o apoio directo ou indirecto do Estado Central. 

 

Numa altura em que se privilegiava o urbanismo de superfície em detrimento do 

urbanismo subterrâneo, havia que demonstrar ao poder político que o primeiro não 

conseguiria sobreviver sem a acção do segundo. 

A criação e a expansão das redes da “invisibilidade” propiciavam a infra-estruturação 

do espaço público e o fomento das condições para a reforma e, nalguns casos, 

reabilitação do espaço público. E seria o conjunto e conjugação destas duas vertentes 

que poderia criar condições para o desenvolvimento económico da cidade e da região, 

não só na esfera do sector público mas também funcionando como catalisador da 

iniciativa e do investimento do capital privado. 
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2.10. Do projecto e da obra municipal às tentativas de coordenação e gestão dos 

sistemas de saneamento e abastecimento de água de carácter inter-municipal.  

(1963 – 1973) 

Em 1961, apesar de toda a obra de expansão realizada a partir da segunda metade da 

década de 1940, a situação financeira dos SMAS era considerada aguda, pondo-se até 

em questão a própria natureza do serviço prestado, a qual não procurava o lucro, 

sendo bastante difícil, sem receitas próprias nem grandes financiamentos, dar resposta 

à quase saturação do sistema de abastecimento de água e ao reduzido investimento no 

saneamento. A solução adoptada para tentar ultrapassar esta situação foi a do reforço e 

aproveitamento máximo das instalações e da rede existentes (fig.536 e fig.537).182No entanto, 

todas estas realizações não poderiam ser avulsas. Teriam que pertencer, apesar das 

circunstâncias, a um plano geral de intervenção, a um “salto para a frente”. Estamos no 

período do processo de elaboração do Plano Director. Na altura, esta solução de 

transição foi a que, apesar de todos os custos para a vida de uma cidade que crescia 

bastante no plano demográfico, possibilitou o estudo e a inscrição das obras de fundo 

no documento de gestão do território da cidade (e também, em parte, da região 

adjacente) que viria a ser aprovado em 1966. (Porto, 1966) Esta densificação 

populacional provocaria, para além da sobrecarga do sistema existente, o aparecimento 

de novas formas de ocupação habitacional do território (bairros da lata), os quais, a 

somar às “ilhas”, voltavam a levantar a questão da urgência sanitária pública. E isto 

numa cidade cuja área coberta pelo saneamento ainda se resumia, como referido 

anteriormente, à zona central e a parte da zona da Foz. 

 

No plano interno, a reorganização macro estrutural levada a cabo na década de 1950, 

influenciaria as opções tomadas nas obras de ampliação e remodelação do parque 

edificado da Sede dos SMAS, interpretando, também na organização do espaço de 

trabalho, as preponderâncias industrial e comercial do serviço prestado.Por outro lado, 

no plano da acção urbana, a obra dos Serviços, pode dividir-se em dois períodos que, 

tendo como marco de referência o Plano Director, nos dividem o antes do depois. Os 

SMAS contribuíram com reflexão, estudo, projecto e obra técnica para a sua realização 

e, a partir da sua conclusão, as zonas de intervenção passariam a regular-se pelo aí 

disposto (de acordo com as Peças complementares do Plano Director do Abastecimento 

de Água e Plano Director do Saneamento, ambos de 1966). Aliás, era considerada 

urgente a conclusão desses planos directores de maneira a servir de base estruturante 

da acção futura no que respeita à obra de abastecimento de água e de saneamento e 

também a uma maior fundamentação relativamente aos pedidos de financiamento à 

Caixa Geral de Depósitos, os quais se viriam a concretizar já no ano de 1967. 183 O 

                                                 
182 PT/CMP/CMPEA/SMAS/Administração/Conselho de Administração/Relatórios de Gestão e 
Contas/1961 
183 PT/CMP/CMPEA/SMAS/Administração/Conselho de Administração/Relatórios de Gestão e 
Contas/1967 
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“plano de reforço do abastecimento de água do sistema para execução imediata e a 

curto prazo “ dava nota clara da prioridade assumida pelos SMAS durante a década de 

1960.184A resposta às cada vez maiores solicitações de abastecimento de água por via da 

necessidade de resposta ao acréscimo habitacional (bairros camarários, sobretudo, mas 

também iniciativa privada) e industrial fazia com que a estrutura edificada e infra-

estrutural disponibilizada pelos Serviços à cidade e à região necessitassem de ser 

ampliadas. Assim sendo, esta década caracterizar-se-ia fortemente pela construção de 

reservatórios complementares aos já existentes (e.g. Bonfim, Congregados, Nova 

Sintra, Pasteleira, Carvalhido), reforçando o património dos Serviços (fig.538 a fig.549), pela 

extensão da rede de condutas, pelas tentativas de reforço da rede regional de elevação 

e adução e pelos estudos relativos a novas captações, baseadas num esquema regional, 

de matriz intermunicipal.185 

 

No ano de 1966 foram aprovados os complementos do Plano Director que viriam a 

regular a actuação dos SMAS faltando, no entanto, a aprovação de um plano essencial 

(de captação e de adução). Esta situação iria condicionar as dimensões regional e local 

do serviço prestado, pelo menos até à década de 1980, quando se construiu a barragem 

de Crestuma e a central de captação de Lever.O panorama dos Serviços na década de 

1960 caracteriza-se por uma deficiente situação financeira (embora não deficitária), 

muito pouco positiva, e por uma situação de obra pública estagnada, em parte pelos 

sucessivos adiamentos das estratégias de âmbito nacional da responsabilidade do 

Estado Central e da administração local, mas também pela incorporação dos gastos 

com a exploração da rede que se estendia até Espinho e a dificuldade em obter 

financiamento.186No entanto, se houve um abrandamento na execução da obra de 

abastecimento de água (apenas contrariada pelo reforço da situação existente), no 

campo do saneamento (cuja realização esteve sempre dependente dos lucros com a 

venda de água), embora se tenham produzido imensos estudos pelos SMAS, a obra de 

rua limitou-se ao reforço da área já abrangida, exceptuando os trabalhos de infra-

estruturação dos novos bairros camarários que, resultantes do Plano de 

Melhoramentos (1956), se concluíam à data. A esta distância histórica, pensa-se poder-

se afirmar que, apesar de tudo, acabou por ser uma década de consolidação e reforço 

das redes existentes.187 

 

 

 

                                                 
184 PT/CMP/CMPEA/SMAS/Arquivo de Obra/Abastecimento de Água/Porto e concelhos 
limítrofes/1934[1900]-1935[2006]/Plano de reforço do abastecimento de água do sistema para execução 
imediata e a curto prazo (1967) 
185 PT/CMP/CMPEA/SMAS/Arquivo de Obra/Abastecimento de Água/Centrais e reservatórios urbanos 
186 PT/CMP/CMPEA/SMAS/Administração/Conselho de Administração/Relatórios de Gestão e 
Contas/1960-1970 
187 PT/CMP/CMPEA/SMAS/Arquivo de Obra/Abastecimento de Água/Condutas 
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Fig.536 – Esquema da rede de saneamento, 1960, escala 1.1000 

 
Fig.537 – Representação esquemática do sistema de abastecimento de águas, 1960 

 
PT/CMP/CMPEA/SMAS/Arquivo de Obra/Abastecimento de água e saneamento/ 

1960/Esquemas das redes/perfil e planta esquemática 
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Fig.538 – Central elevatória de S. Tomé, situação e limite cadastral em 1971, planta topográfica, escala 1.500  

 
Fig.539 – Reservatório do Monte dos Congregados, situação e limite cadastral em 1971, planta topográfica, escala 1.500  
 
PT/CMP/CMPEA/SMAS/Arquivo de Obra/Vária/Parque edificado dos SMAS/Património/1971/plantas das 
parcelas na cidade do Porto 
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Fig.540 – Estação elevatória de Sargento Abílio, situação e limite cadastral em 1971, planta topográfica, escala 1.500  

 
Fig.541 – Estação elevatória de Clara de Resende, situação e limite cadastral em 1971, planta topográfica, escala 1.500  

 
PT/CMP/CMPEA/SMAS/Arquivo de Obra/Vária/Parque edificado dos SMAS/Património/1971/plantas das 

parcelas na cidade do Porto 
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Fig.542 – Central elevatória e reservatório da Pasteleira, situação e limite cadastral em 1971, planta topográfica, escala 1.500  

 
Fig.543 – Fonte dos Leões [Monumental], situação e limite cadastral em 1971, planta topográfica, escala 1.500  
 
PT/CMP/CMPEA/SMAS/Arquivo de Obra/Vária/Parque edificado dos SMAS/Património/1971/plantas das 
parcelas na cidade do Porto 
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Fig.544 – Reservatório de Santo Isidro, situação e limite cadastral em 1971, planta topográfica, escala 1.500  

 
Fig.545 – Reservatório de Serpa Pinto [ou do Carvalhido], situação e limite cadastral em 1971, planta topográfica, escala 1.500  

 
PT/CMP/CMPEA/SMAS/Arquivo de Obra/Vária/Parque edificado dos SMAS/Património/1971/plantas das 

parcelas na cidade do Porto 
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Fig.546 – Reservatório da Fonte da Moura, situação e limite cadastral em 1971, planta topográfica, escala 1.500  

 
Fig.547 – Reservatórios e Central do Bonfim, situação e limite cadastral em 1971, planta topográfica, escala 1.500  
 
PT/CMP/CMPEA/SMAS/Arquivo de Obra/Vária/Parque edificado dos SMAS/Património/1971/plantas das 
parcelas na cidade do Porto 
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Fig.548 – Reservatórios [Depósitos] e Central de Sobreiras, situação e limite cadastral em 1971, planta topográfica, escala 1.500  

 
Fig.549 – Reservatório e Central da pasteleira com a indicação do caminho até à Marginal, situação e limite cadastral em 1971, 

planta topográfica, escala 1.500  
 

PT/CMP/CMPEA/SMAS/Arquivo de Obra/Vária/Parque edificado dos SMAS/Património/1971/plantas das 
parcelas na cidade do Porto 
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2.11. Dos apoios financeiros estruturais do Fundo Monetário Internacional e da CEE 

e das repercussões no plano de reorganização do Serviço e das infra-estruturas  

A entrada de fundos de capital estrangeiro no processo de redesenho da rede municipal e 

regional. (1973/1978/1991) 

O programa de abastecimento de abastecimento de água à cidade e à sua região, assim 

como o sistema intermunicipal de saneamento vinham sendo encarados como base 

operativa de gestão desde meados da década de 1960, principalmente após a fixação 

das directrizes do Plano Director.188 

 

Os estudos passaram na aprovação das várias entidades competentes em matéria de 

obra pública tendo bloqueado na questão do financiamento. 

À semelhança do que já acontecera na história dos SMAS, a incapacidade financeira 

dos Serviços não permitiu a articulação planeada com os concelhos vizinhos (do que 

decorreria uma plataforma estrutural regional de tratamento de águas residuais 

urbanas), apenas centrando a resposta nas questões de âmbito local relacionadas com a 

edificação e urbanização correntes. Esta situação acontece tanto na gestão anterior ao 

25 de Abril de 1974 como na gestão subsequente, independentemente dos apoios do 

poder central (muitas vezes a 100%) e relaciona-se igualmente com as receitas dos 

SMAS que não são suficientes para cobrir a despesa associada o investimento. 

Este período pré e pós revolucionário culmina, em termos financeiros, com a decisão 

pela opção do pedido de apoio ao Fundo Monetário Internacional (1978). No plano da 

infra-estruturação urbana do território nacional, também as obras dos Serviços são 

incluídas na ajuda financeira, tendo constituído um dossier autónomo e específico 

destes Serviços portuenses, remetido à instância internacional e objecto de negociações 

posteriores.189Assim, no ano de 1979, os SMAS seriam visitados por técnicos do FMI, os 

quais definiriam três imperativos para o apoio estrutural: regulação das tarifas de 

venda de água e de taxas de saneamento; reformulação da organização dos Serviços e 

do serviço e, como condicionante mais relevante, a constituição da Federação dos 

Municípios do Grande Porto. 

* 

O 25 de Abril de 1974 marcou definitivamente um ponto de viragem em Portugal, 

sendo que os seus reflexos se fariam sentir em toda a sociedade praticamente a todos 

os níveis. No entanto, como este país é feito de continuidades e rejeita processos 

prolongados de ruptura (ou até mesmo a ideia das próprias rupturas), também no caso 

da infra-estruturação e da criação de redes urbanas, apesar da implementação de um 

novo regime político, as dinâmicas foram de prosseguimento dos trabalhos e das 

lógicas de abordagem do território definidas anteriormente. Mesmo na abordagem da 

                                                 
188 PT/CMP/CMPEA/SMAS/Administração/Conselho de Administração/Relatórios de Gestão e 
Contas/1960-1973 
189 PT/CMP/CMPEA/SMAS/Administração/Conselho de Administração/FMI/Pedido de ajuda financeira-
1979 
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problemática social (considerando, no caso do Porto, tanto os bairros camarários, como 

o processo SAAL ou o comissariado Ribeira/Barredo), muito do que foi e não foi feito 

seguiu as linhas programáticas, técnicas e de obra previamente definidas. 

Em síntese, pode elencar-se quatro pontos correspondentes às principais preocupações 

no período normalmente referenciado como revolucionário: reestruturação do quadro 

do pessoal dos SMAS (por questões políticas mas também financeiras – as quais já 

vinham do anterior regime); lenta retoma dos trabalhos constantes do plano de reforço 

do sistema de abastecimento de água e da sua região – que decorriam desde 1972; 

abrandamento das obras municipais; a recuperação, já em 1977, da criação de um 

sistema regional de saneamento. 190 Porém, fica a noção de que, apesar das 

contingências e das circunstâncias (e não foram somente políticas – refira-se o caso do 

7º troço do colector geral da zona Norte cuja implantação, segundo os técnicos da 

altura, enfrentou forte adversidade por parte da natureza geológica do terreno), no 

essencial, durante este período, deu-se continuidade ao esquema de obra definido 

pelos anteriores responsáveis políticos e técnicos, locais e nacionais.191 

 

* 

Dada a sobreposição de actividades de fundo (planeamento e gestão de obra) com 

actividades correntes da orgânica dos Serviços, esta situação manter-se-ia, tornando 

inoperantes os vários estudos e relatórios encomendados até 1979. 192  

Da leitura da documentação produzida, nota-se o propósito de avançar em duas 

frentes de actuação: as obras e a resolução a curto prazo, obras ditas de emergência e as 

medidas de médio prazo, de fundo, capazes de planear o futuro do Porto e da região, 

no que concerne à infra-estruturação básica no campo do abastecimento de água e do 

saneamento. Os técnicos do FMI, embora de acordo com o esquema de funcionamento 

regional dos SMAS, vincaram o imperativo condicionante do financiamento das redes 

urbanas da realização da Federação dos Municípios, da implementação de uma 

autoridade supra municipal que tivesse a responsabilidade do exclusivo da 

captação/distribuição da água e do saneamento e recolha/tratamento dos resíduos e 

das águas residuais. Em 1980, os SMAS estavam perante uma situação de difícil 

exercício de actividade devido à forte crise financeira e às condicionantes inerentes ao 

processo de construção da barragem de Crestuma/Lever.193 

Concorrendo para esta realidade, com a aprovação da Lei das Finanças Locais (1979) 

entrou-se num período de corte dos subsídios e comparticipações atribuídos pela 

administração central, passando os SMAS a estarem sujeitos directamente à acção dos 

credores e à realização de receita própria. Por outro lado, a esfera das conversações 
                                                 
190 PT/CMP/CMPEA/SMAS/Arquivo de Obra/Abastecimento de Água e sistema de saneamento/Projectos 
191 PT/CMP/CMPEA/SMAS/Arquivo de Obra/Saneamento/Sistema de despoluição do troço final da bacia 
do Douro/Colector da Zona Norte/vários troços de obra 
192 PT/CMP/CMPEA/SMAS/Administração/Conselho de Administração/Relatórios de Gestão e 
Contas/1977-1985 
193 PT/CMP/CMPEA/SMAS/Arquivo de Obra/Abastecimento de Água/Centrais de captação/Lever 
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com o FMI começou a afastar-se da alçada directa dos SMAS, tendo sido a maior parte 

do processo de negociação conduzido pela CCRN, tomando esta entidade o encargo da 

articulação das conversações entre os técnicos internacionais e os responsáveis dos 

vários municípios abrangidos, os SMAS foram afastados do processo negocial. No 

entanto, havia a noção de que a opção escolhida para a resolução do problema do 

abastecimento de água passaria pela construção de uma central de captação junto à 

nova barragem de Crestuma, estando os dois processos de construção interligados e 

dependentes do sucesso das conversações. É de notar que os técnicos do FMI 

defendiam a recuperação das lógicas de funcionamento regional enunciadas desde 

1934 e que, por outro lado, os SMAS, embora oficialmente afastados do processo, 

avançavam com a sugestão da captação de água próxima ou mesmo no leito do rio 

Paiva.194 

 

* 

No ano de 1983 foram feitos progressos no campo do estudo e da obra determinantes 

para a organização do serviço de abastecimento de água, dos quais se destaca a 

adjudicação da empreitada de construção da central de captação em Lever (fig.550 a fig.552). 

O projecto para a construção da conduta elevatória e da estação de tratamento 

associadas a esta captação arrancariam nesse mesmo ano, vindo a estação de captação a 

entrar em funcionamento logo no ano seguinte. Porém, para que não houvesse uma 

situação de ruptura no abastecimento, foi essencial a construção da conduta de 

emergência entre Lever e Zebreiros, dado o elevado grau de salinização desses 

poços.195 

A partir de meados da década de 1980, a infra-estruturação a cargo dos SMAS passaria 

a contar com o apoio dos fundos estruturais europeus, nomeadamente através do 

financiamento do FEDER, com 50% a fundo perdido e do BEI (Banco Europeu de 

Investimento). O planeamento dos trabalhos e a definição de metas a médio prazo 

constituem, com o apoio do fôlego desses apoios comunitários, uma nova linha de 

actuação, lançando as bases dos melhoramentos no âmbito do abastecimento de água, 

mas principalmente, no plano do saneamento, que se viriam a verificar após a 

conclusão das principais obras no final da década de 1990.196 
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Fig.550 e Fig.551 – Central de Crestuma/Lever, 1983 

 
Fig.552 – Central de Crestuma/Lever, 1983 

 
PT/CMP/CMPEA/SMAS/Arquivo de Obra/Abastecimento de água/Captações/Centrais de 

captação/Central de Lever e Crestuma/1983 
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2.12. Do processo de alteração da lógica de funcionamento do serviço prestado e dos 

processos de melhoramentos associados ao Grande Projecto de Abastecimento de 

Água à cidade do Porto e concelhos limítrofes e ao de despoluição do troço final da 

bacia do Douro. (1991 – 2000) 

A afirmação da função comercial e a entrega da componente industrial do serviço e da rede de 

captação e abastecimento de água a uma empresa pública da esfera do Estado Central  

A vertente industrial dos SMAS seria, ainda por mais uma década, a matriz 

fundamental desta instituição. A inversão conducente à exponenciação da função de 

serviço comercial seria uma realidade no final da década de 1990 com a passagem da 

componente industrial para fora da esfera deste serviço municipalizado, entregue à 

empresa pública da área empresarial do Estado Central, Águas do Douro e Paiva. 

No entanto, foi a aposta na reindustrialização dos SMAS, assumida na segunda metade 

da década de 1980, a responsável pela criação das bases para a conclusão do projecto 

da maior parte da obra do sistema de abastecimento de água e saneamento de âmbito 

regional, em paralelo com a assinatura do apoio do BEI – esta última, fundamental 

para a recapitalização dos Serviços.197 

 

A execução dos dois planos de infra-estruturação (“Grande Projecto de Abastecimento 

de Água à cidade do Porto 198 e Concelhos Limítrofes” e “Despoluição do Troço Final 

da Bacia do Douro”) 199 e dos projectos e obras municipais associados ajudariam a 

recuperar o papel de liderança da região na construção de uma rede de serviços 

públicos essenciais, nos quais se incluem os relativos à água e ao saneamento, na 

perspectiva de uma noção de cidade alargada, em forma de “mancha de óleo”, para 

além das barreiras administrativas, assente no desenho das redes e no território por 

elas formado e contido.  

* 

Como observado, os SMAS atravessaram uma grave crise financeira entre meados da 

década de 1960 até ao final da década de 1980, sendo que o período mais complicado 

decorreu entre 1978 e 1988, 200 tendo-se enunciado então várias questões que envolviam 

directa ou indirectamente o seu financiamento e sobrevivência. Uma das grandes 

questões que se voltavam a colocar no início da década de 1990 era o custo do serviço 

para o utente. Duas opções estavam em aberto: deveriam os custos dos serviços de 

drenagem das águas residuais ser pagos através de transferências de capital ou 

subvenções dos fundos públicos ou deduzidos de taxas e impostos locais ou nacionais? 

                                                 
197 PT/CMP/CMPEA/SMAS/Administração/Conselho de Administração/Relatórios de Gestão e 
Contas/1983-1993 
198 PT/CMP/CMPEA/SMAS/Arquivo de Obra/Abastecimento de Água/Grande projecto de abastecimento 
de água à cidade do Porto 
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da bacia do Douro/Sistema geral e subsistemas oriental e ocidental 
200 PT/CMP/CMPEA/SMAS/Administração/Conselho de Administração/Relatórios de Gestão e 
Contas/1960-1990 
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A problemática do custo da água (já referida anteriormente neste texto), mais 

concretamente do factor produção/distribuição era já alvo de debate e polémica desde 

meados da década de 1950. Por outro lado, a partir da fundação dos SMAS, em 1927, 

também o custo do saneamento (implementação, manutenção e exploração) constituía 

um problema, discutido não só pelos directores e pessoal técnico dos Serviços, mas 

também com bastante evidência na imprensa (apesar da censura prévia imposta). Pelo 

facto de haver uma relação directa entre os ganhos com a venda de água e a 

disponibilidade financeira para suportar a execução da obra de saneamento, 

observando a história institucional dos SMAS, percebe-se que, em pleno ano de 1996, a 

cidade ainda não estivesse toda coberta pela rede de saneamento. Dez anos depois, em 

2006, ainda faltavam cerca de cinquenta quilómetros lineares de colector por completar 

– faixa nordeste do Porto. 

 

Um século passado sobre a realização do concurso público que abriu caminho à 

construção da infra-estrutura base do sistema de esgotos no Porto, a cidade 

encontrava-se perante um novo desafio, de matriz qualitativa: a resposta a parâmetros 

de qualidade ambiental europeus. 

O programa de “despoluição do troço final da bacia do rio Douro” assenta na 

submissão de uma candidatura a fundos comunitários e dá origem à construção das 

duas ETAR da cidade (Sobreiras e Freixo (fig.553 a fig.558)), passando a efectuar o tratamento 

dos esgotos antes de as suas águas serem evacuadas em meio aquático, ainda que, 

apesar de todo este investimento, grande parte da zona oriental da cidade continuasse 

sem rede de saneamento. 

O Porto passou a estar dividido em dois grandes subsistemas (ocidental e oriental), 

julgando-se, à época, serem as obras de construção de interceptores e de emissários 

suficientes para, por um lado, “estancar a ferida ambiental” e, por outro, poderem ser o 

“motor”, em cada um dos dois grandes bairros do Porto, do processo de conclusão da 

obra de saneamento. 201 

 

Nas vésperas da entrada de um novo século assistia-se também ao início da obra de 

renovação das condutas de abastecimento de água, tendo em vista a dinamização do 

processo de redução de roturas e perdas. No ano de 1999, a Comissão Europeia 

procedia à apreciação dos dois grandes projectos estratégicos referidos. No plano do 

projecto e da obra, a entrada em funcionamento (2000) da ETAR do Freixo, a aprovação 

(1999) da candidatura ao programa operacional da região Norte da “ampliação da rede 

secundária de saneamento e substituição/extensão de condutas de distribuição de água 

– 1ª fase”, complementavam a acção de melhoramento ambienta suportada pelas 

candidaturas que seriam aprovadas entre 2000 e 2001.  
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A iniciativa de obra pública assentava no pilar essencial de financiamento de 

empreitada dos fundos europeus e decorria em colaboração com três entidades 

exteriores aos SMAS: ADP, APOR e “Porto 2001”. Até 2002 dar-se-ia por concluída a 

obra estruturante dos subsistemas oriental e ocidental com a execução dos emissários e 

interceptores que conduzem os esgotos da zona leste e da freguesia de Fânzeres, 

Gondomar à ETAR do Freixo, ainda em 2001; a obra na frente ocidental seria também 

concluída, no essencial. 

 

No âmbito das obras estruturantes do sistema de saneamento há ainda a referir que o 

colector geral da zona Norte veria, em 2002, iniciar-se o processo e empreitada de 

conclusão. Esta zona da cidade confirmaria a tendência de crescimento urbanístico 

expectada aquando da elaboração do anteprojecto da sua infra-estruturação: 
“Presentemente esta zona encontra-se ainda muito pouco urbanizada e portanto com uma 
rede de arruamentos relativamente pequena. Porém, vemos que num futuro 
relativamente próximo esta zona deverá entrar num ritmo intenso de urbanização, pois 
que o alargamento do aglomerado urbano que constitui a Cidade do Porto se efectuará 
necessariamente para o interior dos referidos terrenos, uma vez que a restante parte da 
Cidade, excepção feita à Foz, se encontra quasi completamente urbanizada. Haja em vista 
em favor desta afirmação os trabalhos previstos a curto prazo para esta região tais como: 
construção da via de cintura interna e construção do Hospital Escolar.”202 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
202 PT/CMP/CMPEA/SMAS/Arquivo de Obra/Saneamento/Sistema de despoluição do troço final da bacia 
do rio Douro/Colector Geral da Zona Norte/Anteprojecto/Peças escritas e desenhadas (1951 
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Fig.553 – ETAR de Sobreiras, 1998 

 
Fig.554 – ETAR de Sobreiras, 1998 

 
PT/CMP/CMPEA/SMAS/Arquivo de Obra/Saneamento/sistema de despoluição do troço fina da bacia do 

rio Douro/ETAR de Sobreiras/1998 
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Fig.555 – ETAR de Sobreiras, demolição da estrutura antiga, 1998 

 
Fig.556 – ETAR de Sobreiras, cobertura dos tanques 1998 
 
PT/CMP/CMPEA/SMAS/Arquivo de Obra/Saneamento/sistema de despoluição do troço fina da bacia do 
rio Douro/ETAR de Sobreiras/1998 
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Fig.557 – ETAR do Freixo, 1999 

 
Fig.558 – ETAR do Freixo, 1999 

 
PT/CMP/CMPEA/SMAS/Arquivo de Obra/Saneamento7sistema de despoluição do troço fina da bacia do 

rio Douro/ETAR do Freixo/1999 
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2.13. Da obra de infra-estruturação urbana associada à acção da “Porto 2001”  

Entre o plano, o projecto e a obra de valorização do espaço público, das redes urbanas e dos 

grandes equipamentos de projecção regional. (2000 – 2005) 

No período entre 2000 e 2006 os SMAS estiveram envolvidos em várias frentes de 

actuação tanto no plano externo (cidade) como interno (Serviços). 

A aprovação das sucessivas candidaturas visando a modernização das redes de 

abastecimento de água e saneamento da cidade e, sobretudo, a disponibilização dos 

capitais envolvidos, permitiram a execução e a conclusão das obras associadas, 

nomeadamente a conclusão do subsistema ocidental de tratamento de águas residuais 

com a finalização dos trabalhos na ETAR de Sobreiras. Com a construção deste 

equipamento finalizar-se-iam os trabalhos iniciados pela empresa inglesa Hughes & 

Lancaster em 1903 (fig.559 e fig.560), ampliados em 1929 – Central (fig.561 e fig.562) – (em virtude de 

o número de ligações à rede do saneamento ser pequeno e não se justificar por isso o 

funcionamento contínuo da máquina de vapor fez-se a instalação dum compressor 

centrífugo com comando eléctrico), 1937 (fig.563 a fig.565) , 1941-1942 (fig.566 a fig.572)  – maquinaria 

e tanques – e 1964, pelos SMAS.203 

 

Recuando ao ano de 1951, Albano Sarmento, com uma perspectiva avisada sobre a 

necessidade da ampliação das instalações da central e dos tanques, numa carta enviada 

ao Director dos Serviços de Urbanização da CMP a 14 de Abril, alertaria para o 

interesse do melhoramento deste equipamento. 
“Consta a estes Serviços que a Ex.ma Câmara está em transacções com o proprietário da 
Quinta de Sobreiras para aquisição total desta propriedade, e isto leva-me a expor a Vossa 
Excelência o que se segue, por estarem envolvidos no assunto importantes interesses, não 
só destes Serviços, como da cidade, para a qual o saneamento é fundamental.” 
(…)” estão ali situadas as instalações do saneamento que constam da Central de ar 
comprimido, para a qual não se põe qualquer problema, e dos depósitos de retenção dos 
esgotos cujo fim é regular o despejo dos ditos esgotos do rio, de forma a só se utilizar para 
esse fim a corrente de vazante. 
O terreno expropriado pela Câmara para estas instalações, há perto de 50 anos, foi apenas 
o estritamente indispensável para o que então se pretendia construir, e não permite, sem 
novas expropriações, qualquer extensão. A área ocupada é de cerca de 5000 metros 
quadrados. O saneamento da Foz poderá exigir o aumento dos tanques e, mais 
importante ainda, se for reconhecida, como é provável, a necessidade de proceder á 
decantação primária dos esgotos a tratar em digestores separados as lamas obtidas com 
essa operação, é indispensável mais terreno, não só para instalação desses digestores 
como para construção dos leitos de secagem das lamas digeridas.”204 

 
No processo do anteprojecto para a construção de uma estação de tratamento (1951), os 
Serviços, com vista a sustentar as opções técnicas, previam um aumento da produção 

                                                 
203 PT/CMP/CMPEA/SMAS/Arquivo de Obra/Saneamento/Sistema de despoluição do troço final da bacia 
do rio Douro/Central de Sobreiras/Peças escritas e desenhadas (1903-2006) 
204 PT/CMP/CMPEA/SMAS/Arquivo de Obra/Saneamento/Sistema de despoluição do troço final da bacia 
do rio Douro/Estação de tratamento de águas residuais em Sobreiras/Peças escritas e desenhadas (1903-
2006)/Anteprojecto (1951) 
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dos resíduos da esgotagem da área urbana do Porto resultado do aumento 
populacional que implicariam uma revisão do sistema e a aposta neste tipo de 
equipamentos. 

“Vejamos então qual seria daqui a 50 anos o nº de habitantes – entrando com toda a 
cidade do Porto e Gaia – cujos esgotos seriam lançados directamente no rio Douro.  
Do crescimento populacional da cidade do Porto infere-se que a população existente 
daqui a 50 anos será de 450 000 habitantes; em Gaia o número de habitantes na mesma 
altura – admitindo a mesma lei de crescimento do Porto – será de 61 000 habitantes. Isto é, 
teríamos dentro de 50 anos (período que serviu de base ao presente estudo) uma 
população de 511 000 habitantes poluindo as águas do Rio Douro. 
Terá o rio poder suficiente para permitir que se faça o lançamento directo dos respectivos 
esgotos? A esta pergunta propomo-nos responder apresentando os argumentos que nos 
levaram a preconizar a construção de uma estação depuradora.” 
(…) “Em resumo, projecta-se construir tanques de sedimentação para o efluente da “Zona 
Norte” e armazenar até ao início da maré vaza nos tanques actualmente existentes os 
produtos não sedimentados juntamente com a totalidade das águas residuais das Zonas 
Sul e Ocidental. Deste modo a tarefa auto-depuradora do Rio Douro é apreciavelmente 
aliviada, não havendo perigo de contaminação das regiões ribeirinhas. 
Vamos apresentar um quadro em linhas gerais da solução que imaginamos para resolver 
o problema do tratamento dos esgotos da “Zona Norte”; é claro que ficará largamente 
aberta a porta aos técnicos quanto a concepções diferentes e aos pormenores de 
realização. As considerações que os devem guiar, fora do campo puramente técnico, 
deverão ser o encargo financeiro da montagem e exploração e também a utilização 
racional dos subprodutos.”205 
 

* 

A cidade estava dividida em várias zonas de obra, onde decorreriam empreitadas de 

infra-estruturação coordenadas com a Sociedade Porto 2001, entidade responsável pela 

capital europeia da cultura no Porto. Essa obra implicou que, durante os anos mais 

intensos da sua realização, fosse feito um acompanhamento pelos SMAS o qual se 

traduziu num esforço de modernização das infra-estruturas das ruas e quarteirões alvo 

de plano da Porto 2001, no acompanhamento da obra da Metro do Porto e ainda na 

obra associada a vários equipamentos urbanos como a casa da Música, ou os Parques 

de estacionamento e nas acessibilidades (e.g. Túneis) também projectados a pedido da 

Porto 2001.206 

 

Face às obrigações resultantes do contrato de concessão do sistema de distribuição de 

água “em alta” (1997) celebrado entre os SMAS e a empresa Águas do Douro e Paiva 

(ADP), esta última ficou compelida, entre outras atribuições, a custear alguns projectos 

para servirem de base a obras de reabilitação e, ou de renovação do património dos 

SMAS. Assim, para além do custeamento dos projectos, seriam igualmente realizados 

as obras, por intermédio de empreitadas da ADP. No âmbito destes trabalhos estavam 

previstas obras nos reservatórios existentes, a construção de novos na Prelada e no 

                                                 
205 idem 
206 PT/CMP/CMPEA/SMAS/Arquivo de Obra/Abastecimento de água e sistema de saneamento/ Grandes 
Projectos Urbanos/Porto 2001/Zonas da cidade/Peças escritas e desenhadas 
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Covelo, o reforço das ligações Nova Sintra/Bonfim e Jovim/Bonfim. No respeitante aos 

projectos, o mais relevante seria o Plano Director de Abastecimento de Água.207 

No plano interno, ou seja, na componente visível exteriormente desse mesmo plano, 

empreendiam-se um conjunto de estudos e de sondagens no terreno da cidade com 

vista a reduzir as perdas de água e, por conseguinte, diminuir o volume da mesma 

adquirida à Águas Douro e Paiva, contribuindo para a harmonização da factura ao 

utente. 

 

Decorriam várias empreitadas no espaço do concelho do Porto para além das 

directamente relacionadas com a “Porto 2001”. No espaço da região, dois grandes 

projectos avançavam para lá do plano, na apreciação financeira, mas também na obra 

produzida. Por um lado, era o trabalho de plano e projecto realizado no âmbito do 

sistema multimunicipal de abastecimento à área Sul do Grande Porto, por outro, o 

plano de despoluição do troço final da bacia do Douro, dividido em três subsistemas 

(Porto Ocidental/Porto Oriental e V.N. de Gaia) que envolviam três autarquias e que, já 

no ano de 1998, contavam com cerca de cinquenta por cento da obra realizada. 

No entanto, mais uma vez se punha em questão a eficácia dos dois sistemas (água e 

saneamento) pelo facto de, na esfera do Grande Porto e mesmo da área metropolitana 

não estarem ainda suficientemente desenvolvidos os mecanismos e as relações de 

intermunicipalidade que permitiriam alcançar um funcionamento em rede de todas as 

estruturas locais debaixo da alçada de uma autoridade regional, presumivelmente mais 

eficaz nos parâmetros quantitativos (reduzindo perdas e maximizando ganhos) e nos 

qualitativos, dependentes de um real funcionamento regional e metropolitano.  

 

* 

O processo de infra-estruturação da segunda cidade do País possui características 

muito arreigadas ao tempo e ao modo portuenses. A afirmação regional da cidade 

sempre constituiu uma forte barreira aos esforços reguladores e harmonizadores do 

Estado Central, mesmo em períodos de crise nacional. Aliás, a postura assumidamente 

liberal e municipalista, embora não tenha tido a força suficiente para inverter a 

tendência macrocéfala da capital, soube criar um caldo de cultura de resistência ao 

centralismo lisboeta.  

Todavia, se esta postura permitiu alguma dinâmica e protagonismo regional, raras 

vezes teve a capacidade de influenciar o Governo no que respeita à definição e 

condução das políticas públicas para o território, mais concretamente aquelas que se 

relacionam directamente com os recursos e os serviços essenciais.  

 

                                                 
207 PT/CMP/CMPEA/SMAS/Arquivo de Obra/Abastecimento de água/bases para a constituição de uma 
empresa regional de abastecimento de água à região do Porto/ADP 
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A cidade de Lisboa construiu um percurso ao longo dos últimos cento e cinquenta anos 

que a fez fundir-se com a sede do Governo, sendo muito difícil distingui-las. No campo 

das entidades responsáveis pela infra-estruturação do território, assistimos à 

substituição do papel do município lisboeta pelo Estado, através das inúmeras 

empresas públicas criadas para o desempenho dos serviços que, no caso de outros 

municípios – como é o caso do Porto – foram, ou assumidos como municipais, 

municipalizados ou concessionados a empresas privadas (numa espécie de parceria 

público/privada, onde o privado investia na construção das redes e dos equipamentos 

e detinha concessões de serviço de quase cem anos de validade). Assim, enquanto no 

caso lisboeta, verificamos, na esfera do abastecimento de água, logo desde meados do 

século XX, uma normalização e até uma capacidade excedentária em relação ao 

universo de utilizadores (permitindo o controlo e a gestão de uma vasta área em seu 

redor e viabilizando a expansão aos concelhos adjacentes ao traçado da conduta no seu 

percurso de mais de cem quilómetros de extensão), a região do Porto e a sua área 

metropolitana chegaram a 2006 insuficientemente servidas e debilmente geridas. 

 

A via da intermunicipalidade e da federação de municípios – e não do 

metropolitanismo centralista –, o desenvolvimento de sistemas intermunicipais de 

abastecimento de água, mas também de saneamento, tal como afirmava Albano 

Sarmento no início dos anos cinquenta, parece ser a solução para a resolução do 

problema. Como dizia Albano Sarmento, os municípios circunvizinhos deveriam ter a 

capacidade de desenvolver os seus próprios sistemas de abastecimento sem serem 

meras continuações do sistema portuense (e, sobretudo, sem o sobrecarregarem), 

permitindo, no âmbito de um sistema geral coordenado e a funcionar em rede, que o 

Porto pudesse resolver os problemas próprios do seu processo de urbanização. 

 

No ano de 1993, é fundado o grupo Águas de Portugal e dá-se início à criação e 

desenvolvimento dos sistemas multimunicipais, respondendo às exigências e 

directivas comunitárias, tentando ultrapassar o estado fragmentário e desarticulado 

dos múltiplos serviços locais. Em paralelo com uma nova política de reforço da obra 

pública (impulsionada, mais uma vez, por capitais estrangeiros – comunitários), as 

directivas europeias e, sobretudo, a concessão de fundos estruturais, obrigaram à 

racionalização e à regulação do sistema que iria gerir a infra-estrutura física. 

A consagração destes factores é de liminar importância quando falamos de 

desenvolvimento económico. Eles são capazes, aquando do seu estabelecimento, de 

gerar postos de trabalho e rendimento local e, quando implementados, se geridos com 

racionalidade e regulados pela esfera pública, podem proporcionar maior riqueza e 

qualidade de vida às populações, contribuindo para o aumento do produto interno 

bruto nacional.  
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* 

Em jeito de retrospectiva, pode afirmar-se que, no que concerne à estruturação da área 

que hoje conhecemos como Grande Porto, desde a década de 1870, se tem tentado 

“desenhar” o uso do território levando em consideração a formação de redes. Falta 

criar condições para que a “via francesa” de ordenamento do território – assumida por 

Fontes Pereira de Melo no seu consulado –, claramente estrutural do caso português, 

possa contemporizar melhor a própria natureza desse território, fazendo com que a sua 

organização ultrapasse o âmbito restritivo das fronteiras administrativas e atente mais 

nos fluxos dos bens e dos recursos naturais e que saiba criar serviços essenciais para 

uso das populações. 
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Fig.559 – Projecto para a Central de Sobreiras, 1904, Alçados, escala 1.100 

 
Fig.560 – Projecto para a Central de Sobreiras, 1904, Alçados, escala 1.100 

 
PT/CMP/CMPEA/SMAS/Arquivo de Obra/Saneamento/Colector/Hughes & Lancaster 

Central de Sobreiras/1904/Peças escritas e desenhadas/projecto  
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Fig.561 – Central de Sobreiras, 1929 

 
Fig.562 – Central de Sobreiras – Casa das Máquinas, 1929 
 
PT/CMP/CMPEA/SMAS/Arquivo de Obra/Saneamento/Despoluição do troço final da bacia do rio 
Douro/Central de Sobreiras/em 1929 
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Fig.563 – Central de Sobreiras – Casa das Máquinas, 1937 

 
Fig.564 – Central de Sobreiras – Casa das Máquinas, 1937 

 
Fig.565 – Central de Sobreiras – Casa das Máquinas, 1937 

 
PT/CMP/CMPEA/SMAS/Arquivo de Obra/Saneamento/Despoluição do troço final da bacia do rio 

Douro/Central de Sobreiras/em 1937 
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Fig.566 –  Central de Sobreiras – casa das máquinas, 1941 

 
Fig.567 –  Central de Sobreiras – casa das máquinas, 1941 

 
PT/CMP/CMPEA/SMAS/Arquivo de Obra/Saneamento/Despoluição do troço final da bacia do rio 
Douro/Central de Sobreiras/maquinaria/1945 
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Fig.568 –  Central de Sobreiras – casa das máquinas, 1941 

 
PT/CMP/CMPEA/SMAS/Arquivo de Obra/Saneamento/Despoluição do troço final da bacia do rio 

Douro/Central de Sobreiras/maquinaria/1945 
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Fig.569 –  Central de Sobreiras – aproveitamento de lamas, 1942 

 
Fig.570 –  Central de Sobreiras – aproveitamento de lamas, 1942 
 
PT/CMP/CMPEA/SMAS/Arquivo de Obra/Saneamento/Despoluição do troço final da bacia do rio 
Douro/Central de Sobreiras/Tanques/1942 e 1944 
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Fig.571 –  Central de Sobreiras – cobertura dos tanques, 1941 

 
Fig.572 –  Central de Sobreiras – cobertura dos tanques, 1941 

 
PT/CMP/CMPEA/SMAS/Arquivo de Obra/Saneamento/Despoluição do troço final da bacia do rio 

Douro/Central de Sobreiras/Tanques/Cobertura dos tanques/1945 
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3. Os conflitos entre as redes do subsolo 
A ocupação do solo e do subsolo das vias urbanas 

No ano de 1950, a 30 de Outubro, o engenheiro espanhol José Paz Maroto realiza uma 

conferência na Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto intitulada 

“Urbanismo subterrâneo”, da qual passamos a citar alguns trechos que ajudam a 

introduzir a reflexão sobre o assunto em epígrafe. 
“O problema das trincheiras 
A densidade de população das nossas cidades, determinante da intensidade da circulação 
de peões e veículos automóveis aconselha reduzir ao mínimo a abertura de valas e 
trincheiras para canalizações de água, esgotos, gás e electricidade e telefones e os seus 
ramais, não só pelos prejuízos indirectos que se impõem à vida da cidade com o 
levantamento contínuo de pavimentos, como pela carestia das operações de reparação 
que repercute na economia das empresas e corporações afectadas. 
Além disso há que reconhecer que é desmoralizador para os serviços técnicos e para as 
autoridades que o público veja contínuos levantamentos de pavimentos que, embora 
justificados na quase totalidade dos casos, são criticados por aquele, com tanta mais força 
quanto menos clara apareça a seus olhos a necessidade daquelas trincheiras e 
levantamentos.”208 
 

Como não se trata de problema insolúvel mas que, como afirma, pelo contrário  
(…) “pode dar-se-lhe solução satisfatória (dado o estado actual da técnica) e conveniente 
do ponto de vista da economia urbana, considerado também no seu aspecto integral (não 
parcial e deformada por uma simples conta de receitas e despesas directas da obra que se 
tem de realizar) chega-se à conclusão de que é forçoso nas cidades modernas com ruas 
congestionadas pelo tráfego atacar o estudo e resolução do condicionamento do subsolo, 
especialmente do ponto de vista das canalizações subterrâneas.” 
“Não é de estranhar que, até este século, os construtores de vias públicas não tenham 
previsto a importância e complexidade que o conjunto destas canalizações representa. 
Salvo nalguns casos muito particulares, pode dizer-se que em todas as velhas cidades as 
redes de canalizações subterrâneas ocuparam, ao acaso das necessidades, o seu lugar 
seguindo a lei do primeiro ocupante sem consideração nenhuma pelas necessidades do 
futuro e o que é pior sem ter em conta as condições de instalação das outras redes. 
Acrescentemos a isto que todas as redes são construídas e exploradas por serviços e 
entidades administrativas, quase sempre independentes e cujas iniciativas são melhor ou 
pior controladas pelos municípios.” 
(…) “Por isso, o sistema vascular urbano, nome com que designaremos o conjunto 
profuso e heterogéneo dos órgãos das canalizações, por analogia com os organismos 
vivos, está hoje desarticulado e funcionando por boa vontade.”209 
 

A comparação que faz entre o funcionamento dos organismos dos seres vivos e o 

“organismo urbano” contribui para argumentar a sua teoria, ainda que, como se verá 

adiante, não seja consensual entre os técnicos. 
(…) “Desgraçadamente, se a analogia é completa entre as necessidades do organismo 
vivo e do organismo urbano pois os sistemas vasculares de ambos têm por missão 
principal repartir duma maneira contínua em todos os pontos os fluidos que são os 

                                                 
208 PT/CMP/CMPEA/SMAS/Arquivo de Obra/Vária/Albano Sarmento/Escritos1947-1959/1950/ Urbanismo 
subterrâneo – conferência de D. José Paz Maroto na em 30 de Outubro de 1950, na FEUP. 
209 idem 
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factores da existência, evacuando racionalmente os resíduos não existe a mesma analogia 
para a realização e adaptação dos órgãos vasculares urbanos às suas diversas funções. 
Enquanto a estrutura do sistema vascular do organismo vivo é uma maravilha de 
harmonia e perfeição de adaptação ao crescimento e ao movimento, a estrutura das 
cidades modernas está concebida na ignorância do futuro e na impotência para o prever. 
Por isso está em variação perpétua, sem que os órgãos possam jamais adaptar-se 
plenamente às funções e sem que correspondam jamais também completamente ao 
estado dos conhecimentos humanos.”210 
 

Um dos grandes problemas deste sistema, como afirma, dando como exemplo as 

cidades norte americanas, é o das implicações da circulação de veículos no pavimento 

das vias públicas e das influências negativas das suas trepidações e dos vários tipos de 

vibrações verificados na sustentabilidade do sistema obrigando a uma manutenção 

sistemática. 
(…) “Ensaiaram-se alguns meios de coordenação para obter algum resultado prático na 
redução das aberturas de pavimento, com maior ou menor resultado, conforme tenham 
sido postos em prática e conforme tenha colaborado o público com as autoridades”. 
(…) “Sob o peso dos modernos camiões o terreno recebe não só as cargas estáticas 
resultantes dos mesmos como, o que é pior, os choques determinados pelas 
irregularidades dos pavimentos, produzindo por sua vez fortes efeitos de impacto, e 
esforços dinâmicos consideráveis. 
As vibrações têm uma influência nefasta sobre as tubagens. Pouco a pouco as juntas 
fendilham-se, dão passagem a gotinhas de água que de modo contínuo e insidioso, se 
infiltra no terreno, arrastando as partículas ténues do mesmo e determinando cavidades 
imperceptíveis; ao cabo dalgum tempo, mais ou menos longo, segundo a natureza do 
terreno produzem-se escavações debaixo das juntas, ficam estas em falso e submetidas a 
esforços para as quais não estão previstas, e num momento determinado quer por um 
golpe de aríete quer por um assentamento brusco, ou por uma vibração extraordinária do 
pavimento produz-se a rotura com todas as suas prejudiciais e graves consequências.” 
(…) “Já em 1925 se fez nos Estados Unidos um inquérito sobre a conveniência da dupla 
tubagem de água em ruas largas, do qual se deduziu, segundo os resultados de 500 
respostas de cidades, que o custo dos trabalhos de trincheiras e reparações de condutas e 
ramais representava cerca de 30% das despesas totais da via pública, apesar de que na 
maioria das cidades se exige o estabelecimento dos ramais antes da pavimentação 
definitiva e se proíbem novas aberturas em prazos que oscilam entre 2 e 5 anos.”211 
 

Albano Sarmento, após esta conferência proferida pelo engenheiro espanhol, 

expressaria as suas posições no que respeita aos conflitos do solo e subsolo da via 

pública, adensados no final da década de 1940 portuense. 
“As pessoas que defendem como panaceia para o Porto a criação de galerias de serviços, 
entre as quais se contam muitos engenheiros, não deixaram de ficar impressionadas com 
o exemplo de Madrid que citam como confirmação das suas opiniões.” 
(…) “Em Madrid existe uma rede de esgotos profunda. O sistema usado é o unitário. 
Tanto as águas pluviais, como os esgotos domésticos, são conduzidos a essa rede e as 
galerias de serviços não tiveram de se preocupar com eles. Daí resultou uma 
simplificação enorme no traçado e perfis, tanto longitudinais como transversais, dessas 
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galerias. Além disso, para serem realmente eficazes, para dispensarem todo o 
levantamento de pavimentos, elas deverão dispor de acessos aos prédios visitáveis, como 
as próprias galerias, embora naturalmente de menor secção. Isso sucede em Madrid, mas 
lá os prédios têm 30 metros de frente, de modo que os acessos são realmente poucos. Mas 
no Porto, com frentes de seis metros, tais acessos seriam proibitivos.” 
(…) “E assim é que as galerias que se fizeram no Porto não são galerias de serviços à 
maneira de Madrid, mas sim aquedutos aos quais se aumentou a secção para os tornar 
visitáveis e permitir a circulação de umas quantas canalizações. Mas não prestam, nem 
poderão prestar, os serviços das de Madrid. 
A sua secção é insuficiente; a sua visitabilidade em momentos de grandes chuvas é 
duvidosa, a possibilidade de introduzir materiais de reparação e substituição das 
canalizações é reduzida (por exemplo, nas galerias da Avenida, as canalizações de água e 
saneamento de primeiro estabelecimento foram introduzidas demolindo uma certa 
extensão da abóbada, o que é pelo menos paradoxal, numa instalação destinada a evitar o 
levantamento dos pavimentos); as ligações aos prédios são precárias e não evitarão 
totalmente o levantamento dos pavimentos.”212 
 

O seu pensamento expunha ao absurdo a situação. 
(…) “O nosso ponto de vista é que, no Porto, as galerias, que aliás seriam quase sempre 
aquedutos-galerias e não as galerias de serviços de Madrid, só serão soluções 
excepcionais de casos bem especificados e que não devemos, à espera delas, oscilar entre 
as duas pontas de um dilema absurdo ou seja deixar correr as coisas ao sabor dos 
acontecimentos, cada um utilizando o subsolo das ruas conforme lhe apetecer ou convier, 
ou então estabelecer medidas restritivas e mais ou menos arbitrárias do uso do subsolo 
de modo que o funcionamento normal dos serviços seja perturbado.” 
(…) “Os perfis transversais das ruas do Porto não são de molde a simplificar a questão e 
facilitar a solução. E não parece infelizmente que se procurem remediar as dificuldades 
das novas extensões da cidade. 
Desde que se não possam fazer galerias para alojar as canalizações, e galerias em 
comunicação fácil com os prédios que essas canalizações devem servir, deveria reservar-
se a faixa de rolagem para os esgotos das águas pluviais, do saneamento (salvo o caso 
especial de ruas muito largas) e para o assentamento de feeders quer de água quer de 
energia, nos quais não sejam normalmente necessário mexer salvo a intervalos de 10 ou 
20 anos. Todas as canalizações de distribuição deveriam ser montadas sob os passeios 
onde os levantamentos de pavimento não têm os mesmos inconvenientes dos das faixas 
de rolagem. 
Como porém realizar isso com os passeios de que dispomos no Porto? As dificuldades 
são nalguns casos absolutamente inumeráveis. As ruas do Porto são quase todas estreitas 
salvando-se apenas algumas construídas nos meados do século XIX.” 213  
 

Para além disso, a complexificação dos perfis das ruas da cidade com a introdução 

sistemática de novos elementos ainda aportaria mais problemas que careciam de 

resolução eficaz no sentido de fazer com que as diversas camadas da rede urbana 

funcionassem com equilíbrio e ordem. 
(…) “A introdução de árvores complica ainda o problema. [Nas ruas do Porto], as 
árvores, os automóveis parados e os carris dos eléctricos dificultam consideravelmente 
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uma utilização racional do pouco espaço que existe para ser aproveitado no serviço que 
deve prestar deve prestar a rua quer em superfície, quer no subsolo. 
A pressão financeira é tão grande que, quando por acaso aparece um espaço sobrante, 
nunca se pode fazer uma praça arborizada de que a cidade do Porto tanto carece, mas 
tem de se fazer um parque de estacionamento (triste parque que não tem árvores) ou 
vender o terreno para nele se construir.” 
(…)“As ruas do Porto são insuficientes para a tríplica função que lhes compete: circulação 
em superfície, canalizações enterradas e arejamento e insolação. Não em extensão, pois 
esta até é excessiva, mas em largura. São estreitas. E os passeios estreitíssimos, mesmo 
para a circulação, quanto mais para canalizações. Tomemos por exemplo os passeios da 
Rua da Boavista ou da Rua Formosa.” (…) “O passeio norte da Rua da Boavista, com o 
eléctrico encostado à guia é particularmente característico a esse respeito e bastante 
inseguro, o que se torna ainda mais evidente na curva para a Lapa, de construção recente, 
onde o carril se encontra apenas a pouca distância da fachada do prédio. É um exemplo, 
extremamente sugestivo e à vista de todos, do desejo ou necessidade de obter o maior 
lucro numa operação de urbanização.”214 
 

Talvez isso explique, precisamente, o que nos questiona de seguida. 
“Muitas vezes tenho pensado qual será a razão pela qual certas ruas abertas nos 50 anos 
centrais do século XIX são mais largas e mais arrojadas que as do período posterior e 
sobretudo das últimas dezenas de anos. 
O facto, indiscutível, é de tal maneira contrário ao que seria de esperar, dadas as 
necessidades do tráfego de hoje e de então, que se torna difícil achar uma explicação. 
Talvez ela resida apenas na diferença da concepção das operações de urbanização então e 
agora. No século XIX as aberturas de novas ruas ou eram da iniciativa do município e o 
critério de grandeza predominava, ou eram de iniciativa privada e a Câmara podia impor 
determinadas características.” 
(…) “sempre entendemos que não é justo dar aos proprietários dos terrenos a mais-valia 
resultante da abertura da nova via e à Câmara o encargo de a pavimentar, canalizar e 
conservar.“215 
 

De facto, os arruamentos da cidade não estavam preparados para receber soluções que 

articulassem as várias redes segundo o modelo de Madrid, sendo necessário 

equacionar sistemas alternativos. 
“As referências que temos feito aos perfis transversais das ruas do Porto tendem apenas a 
mostrar as dificuldades sempre crescentes de adentar às necessidades das canalizações 
subterrâneas ruas já insuficientes para a circulação superficial. Pensamos que não é 
aconselhável, nem talvez possível, estabelecer regras fixas para as ruas existentes e que se 
deve antes examinar caso por caso, determinando-se o perfil transversal, tanto superficial 
como do subsolo, procurando conciliar todas as necessidades em jogo, dentro das 
possibilidades do arruamento. A técnica das canalizações terá provavelmente de ser 
revista, num sentido de simplificação.” 
(…) “É evidente que as grandes caixas que os Serviços de Electricidade alojam nos 
passeios e faixas de rolagem das ruas do Porto criam aos restantes usuários do subsolo 
problemas dificílimos e não é de mais pedir-lhes que estudem o assunto de modo a 
achar-se uma solução que a todos possa servir e não oponham a todas as sugestões nesse 
sentido um seco non possumus que os deixa perplexos. 
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Nesse ponto também os Serviços de Saneamento têm pesadas responsabilidades. A forma 
como durante a grande azáfama do saneamento, 1937 e 38, se construíram as câmaras 
interceptoras dos prédios, sem alinhamentos, sem plano, dificulta também grandemente 
qualquer aproveitamento dos estritos passeios que de outra forma ainda seria possível. 
Não há pressa que justifique ter-se feito aquilo que ainda por cima é feio quando se olha 
para o passeio e se vêm aquelas tampas de saneamento a distâncias variáveis da fachada 
dos prédios e até às vezes com orientações diferentes.” 
[seria bom que] (…) “se estudasse um plano do conjunto em que fossem devidamente 
ponderadas as necessidades de cada Serviço, a interferência de uns com os outros, as 
possibilidades da rua, enfim todas as circunstâncias que intervêm a questão. 
Concordamos que é aos Serviços de Obras da Câmara que deve pertencer a última 
palavra sobre o assunto; mas eles não podem pronunciar-se sobre os pedidos isolados de 
cada Serviço; tal processo não fará mais do que perpetuar e agravar o estado actual. É 
indispensável que se organize um plano em que todos intervenham e que esse plano se 
cumpra; que todos sejam obrigados a cumpri-lo. Só assim se introduzirá disciplina no uso 
da rua. Em suma, é a aplicação do princípio de que a utilização subterrânea da rua é tão 
indispensável à vida da cidade como a utilização superficial.” 
(…) “Este assunto da interferência do uso do subsolo urbano para assentamento de 
canalizações com o uso das vias para efeitos de circulação superficial não é exclusivo do 
Porto, nem mesmo aqui atinge a sua máxima acuidade pois falta o gás e o metropolitano. 
Em toda a parte tem dado lugar a muitas discussões e se têm proposto muitas medidas no 
sentido da sua solução.”216 
 

Na sua perspectiva, a possível solução teria obrigatoriamente que considerar os 

seguintes aspectos. 
(…) “No nosso entender, três são os pontos a tomar em especial consideração. 
Primeiro a coordenação entre todos os Serviços interessados no que diz respeito à ordem 
dos trabalhos a executar; segundo que os Serviços municipais que projectam a execução 
de novas vias de circulação ou a reforma das existentes se compenetrem que o arranjo do 
subsolo para a passagem das canalizações que a hão-de servir ou por ela têm de passar é 
elemento essencial desse projecto e não pode ser deixado para resolução posterior mais 
ou menos como calhar e colocando os serviços que têm de utilizar o subsolo diante dos 
factos consumados; terceiro que os próprios Serviços, inclusive os de superfície, estudem 
e aperfeiçoem a sua técnica de modo a simplificar a utilização do subsolo por eles 
próprios e pelos outros e a melhorar a execução e duração dos próprios pavimentos.”217 
 

Tudo isto atentando nas especificidades de cada rede, como explica: 
(…) “Vejamos agora as características de ocupação do subsolo pelos diversos Serviços.” 
(…)”Os aquedutos das águas pluviais, nas ruas existentes, foram geralmente feitos sem 
plano e obedecem aos tipos mais diversos quanto a materiais, secção, perfil e traçado. 
Nem a Câmara possui o seu cadastro e muitos deles são feitos com grandes lajes 
ocupando uma secção considerável que dificulta a passagem das outras canalizações, 
tanto mais que às vezes aparecem nos sítios em que menos se esperaria. As bocas de lobo 
ou sarjetas também ocupam grande espaço, dificultando inutilmente o já difícil 
aproveitamento dos passeios. Acresce ainda que há muitas ruas que nem sequer possuem 
ainda a canalização de águas pluviais. 
A canalização do saneamento é geralmente profunda e não interfere assim com outras 
canalizações. Entre câmaras de visita os troços são rectilíneos em planta e perfil, de modo 
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que, salvo o caso, raríssimo, de esmagamento ou rotura do colector, passada a fase da 
construção não é necessário mexer no pavimento, excepto por motivo da construção de 
um novo prédio ou alteração profunda em prédio existente que exija a construção de 
novo ramal; mas isto é também muito raro e não constitui motivo permanente de 
abertura do pavimento. O saneamento não traria portanto quaisquer complicações, salvo 
a que resulta da irregular implantação das câmaras interceptoras. 
As canalizações de água põem diversos problemas. Estas canalizações são geralmente 
distribuidoras e cada rua apenas tem uma que segue pela faixa de rolagem, dando um 
ramal para cada prédio. Os ramais são derivados de conduta e têm no início uma torneira 
que deve poder ser manobrada sem levantar o pavimento. Para isso existe uma 
aparelhagem que termina no pavimento por uma peça nele embutida, a que se dá o nome 
de cabeça móvel.” (…) “Mas a principal causa dos levantamentos de pavimento 
efectuados pelos Serviços das águas reside nas reparações e substituições dos ramais de 
ligação aos prédios. Estes ramais eram primitivamente executados em tubo de chumbo, e 
ainda hoje se fazem muitos nesse material. Mas por um lado a campanha sanitária feita 
contra o emprego do chumbo nas canalizações de água potável, por outro lado o rápido e 
excessivo encarecimento desse material levaram a executar cada vez maior número de 
ramais em tubo de ferro galvanizado. Ora a duração deste material enterrado é por vezes 
curta. A acidez do terreno, os fenómenos electrolíticos devidos às correntes vagabundas 
provavelmente resultantes do retorno da corrente da tracção eléctrica pelos carris, 
encurtam por vezes consideravelmente a vida já normalmente não muito longa dos tubos 
de ferro galvanizado.” 
(…) “Os telefones puseram em uso uma técnica que lhes permite reduzir ao mínimo os 
levantamentos de pavimentos. Os cabos são entubados em troços rectos entre caixas de 
visita e só nestas caixas os cabos são abertos para retirar as derivações de serviço aos 
prédios.” 
(…) “Os Serviços de electricidade fazem face ao aumento do consumo mediante o 
assentamento de novos cabos a juntar aos anteriores, dando lugar a sucessivas aberturas 
de pavimento, o que traz grande perturbação á circulação de superfície, além de invadir 
cada vez mais as áreas ocupadas ou a ocupar por outros serviços. Por outro lado as caixas 
de ligação que têm estabelecido nos últimos anos ocupam grandes áreas na secção 
transversal do arruamento, dificultando assim muitas outras utilizações.”218 
 
 

No ano de 1952 é emitida pela CMP uma ordem de serviço que obriga ao registo de 

todas as redes infrastruturantes existentes no subsolo da cidade. Esse levantamento 

cadastral (fig.573 a fig.580) bastante exaustivo e realizado com uma grande minúcia e rigor) é 

ainda hoje único na cidade do Porto. Contudo, como não foi sendo actualizado nem 

incorporada a sua informação nas recentes plataformas de informação geográfica, 

apenas nos informa (o que em termos de estudo não é de somenos importância) da 

situação das redes do subsolo no início da década de 1950.  
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Fig.573 – Cadastro de infraestruturas assentes no subsolo do Porto, 1953, Planta parcelar, escala 1.200 

 
Fig.574 – Cadastro de infraestruturas assentes no subsolo do Porto, 1953, Planta parcelar, escala 1.200 
 
PT/CMP/CMPEA/SMAS/Arquivo de Obra/Vária/Cadastro/1952-53/cadastro das infra-estruturas 
urbanas/Arruamentos/Peças desenhadas/Plantas e esquemas 
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Fig.575 – Cadastro de infraestruturas assentes no subsolo do Porto, 1953, Planta parcelar, escala 1.200 

 
Fig.576 – Cadastro de infraestruturas assentes no subsolo do Porto, 1953, Planta parcelar, escala 1.200 

 
Fig.577 – Cadastro de infraestruturas assentes no subsolo do Porto, 1953, Planta parcelar, escala 1.200 

 
PT/CMP/CMPEA/SMAS/Arquivo de Obra/Vária/Cadastro/1952-53/cadastro das infra-estruturas 
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Fig.578 – Cadastro de infraestruturas assentes no subsolo do Porto, 1953, Planta parcelar, escala 1.200 
 

 
Fig.579 – Cadastro de infraestruturas assentes no subsolo do Porto, 1952, Planta parcelar, corte e fotografia, escala 1.500 

 
Fig.580 – Cadastro de infraestruturas assentes no subsolo do Porto, 1952, Planta parcelar e corte, escala 1.500 
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3.1. “Carris sobre ruas e estradas” 

A visão crítica do engenheiro Albano Sarmento 
“Têm alguns jornais apoiado uma campanha no sentido de se prolongarem certas linhas 
de carros eléctricos sobre carris que saem da cidade. Parece-nos por isso útil frisar alguns 
pontos da questão para mostrar que a solução proposta não é a mais conveniente, embora 
se reconheça a necessidade urgente do melhoramento e desenvolvimento das 
comunicações da cidade com a sua vizinhança imediata. 
No Porto, trabalham normalmente muitos milhares de pessoas que não vivem dentro dos 
seus limites e que, todos os dias de manhã, afluem à cidade e à tarde dela se retiram, 
usando todos os possíveis meios de transporte: a pé, de bicicleta, motorizada ou não, de 
autocarro, de comboio. Mas o maior número deve ser a pé, porque para muitos seria 
incomportável o pagamento de qualquer meio de transporte. Tudo quanto seja substituir 
a marcha diária de 15 ou 20 quilómetros, causa de fadiga e perda de tempo, por um 
transporte mecânico, rápido e barato, será obra altamente meritória.” 
 “Os carris são, com efeito, excedentes quando assentes em via própria. Nessas condições 
são, em muitos casos, insubstituíveis. Quando assentes, porém, em vias de rodagem, as 
suas vantagens desaparecem e ficam de pé muitos e pesados inconvenientes. Os carris 
impõem uma prioridade e sujeição que é incompatível com o uso normal do leito da via 
para o seu tráfego próprio. A capacidade de trânsito é fortemente diminuída e 
comprometida e por outro lado os obstáculos de trânsito que acidentalmente surjam, e 
que não impossibilitariam totalmente o trânsito dos veículos sobre carris, e este 
bloqueamento por sua vez paralisar os transportes normais. Isto além da deterioração dos 
pavimentos causada pelos carris.”219 

 

Neste documento, “Carris sobre ruas e estradas”, datado de 1956 – dez anos após a 

municipalização do serviço de transportes colectivos e consequente criação dos STCP –, 

Albano Sarmento, que tinha presidido à CMP nos anos imediatamente anteriores à 

última municipalização de um serviço de interesse local pelo município, afirma ainda: 

“O Porto pode gabar-se (se isso é motivo de orgulho) de ser a única cidade da Europa 

da sua categoria, pelo menos, que tem ampliado a sua rede de vias-férreas urbanas nas 

ruas.” 

 

Denunciando aquilo a que chamou de “deformação profissional pró-carril” do pessoal 

dirigente da Companhia Carris de Ferro do Porto defende, escrevendo, que “agora, 

que se trata de um serviço propriedade da Câmara, e portanto, da cidade, é tempo de 

pôr de parte as preocupações desse género e aderir antes às ideias mais próprias para 

servir os interesses gerais.” 

 

No entanto, como afirma, “a exploração dos autocarros é mais dispendiosa, sobretudo 

enquanto nos autocarros se respeita a lotação e nos eléctricos se aplica o sistema da 

barrica salgada.” A solução, segundo o engenheiro seria a que “vulgarmente se chama 

trolley-buses “; o uso dos “autocarros eléctricos permitirá maior velocidade”, o que, “é 

muito importante quando se trata de viagens que se têm de fazer todos os dias e em 
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que o tempo gasto representa uma fracção importante daquele que fica para descanso e 

ocupações diferentes do trabalho remunerado.” 

 

A discussão voltava a centrar-se no uso da rede eléctrica para potenciar a mobilidade 

no espaço da cidade e nos territórios com ela comunicantes, aproximando o centro 

urbano das suas periferias físicas. Fazendo um resumo do que aconteceu sessenta anos 

antes desse escrito de Sarmento, verificamos que, a par da “momentosa questão das 

águas” também os transportes colectivos percorreram um caminho sinuoso até à sua 

municipalização pela autarquia portuense. O ano de 1873 foi bastante importante para 

o início do processo. O sucesso da reunião entre a Câmara vigente e os operadores de 

transportes privados permitiu a criação de um sistema que pretendia ligar os bairros 

Ocidental e Oriental do Porto, potenciando o desenvolvimento e a coesão urbana, 

integrando e consolidando novas áreas dentro do perímetro que foi definido pela 

última “muralha” construída na cidade, a Estrada da Circunvalação. 

 

* 

No período entre 1875 e 1895 decorreu a expansão das linhas já instaladas na área 

central. A consagração da tracção eléctrica permitiu, com o decisivo contributo do 

arranque da laboração das primeiras centrais eléctricas da cidade, acabar, em poucos 

anos, com as outras duas formas de tracção dominantes até então: animal e vapor. 

Após 1895 e até 1914, observa-se a expansão da rede, interrompida, no entanto, pela 

participação portuguesa na 1ª Grande Guerra Mundial, mais concretamente pelo 

“desatino” político, económico e financeiro que afectou seriamente a governação dos 

municípios (Mesquita, 2007) 

 

Como já foi referido no presente texto, os problemas da ausência de regulamentação 

republicana no que concerne às questões da municipalização dos serviços locais, 

afectaram também os transportes urbanos. Para além disso, como o contrato da 

concessão do serviço à Companhia Carris de Ferro do Porto (1906)220 (idem) estipulava 

um prazo mínimo de trinta e cinco anos para o seu resgate legal, só no ano de 1941 tal 

poderia suceder. Muitas tentativas foram tendo lugar – é interessante seguir a polémica 

na imprensa portuense e nos muitos livros que se foram editando, nos quais se plasma 

a batalha jurídica e administrativa, que teve o pico no ano de 1931, mas que não 

esmoreceu até 1946, ano efectivo do resgate (DL 35:717). 

 

A ligação entre a área central do Porto e a antiga vila de S. João da Foz (integrada nos 

limites administrativos da cidade em 1836) foi o objectivo das primeiras ligações a 

vapor e a cavalo. Este eixo viário viria a tornar-se fundamental, quando, na década de 
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1870, se tenta fomentar a coesão urbana e o recentramento económico para poente com 

a extensão da linha a Matosinhos e Leça, tendo como alvo o novo porto da cidade, em 

Leixões. Com a construção das pontes de D. Maria e de Luís I, a cidade reposicionou o 

seu centro vital na sua cota alta e lançou novos eixos de expansão para Sul, Norte e 

Nascente. Para Sul, através da instalação das linhas de carris no tabuleiro superior da 

ponte Luís I, perspectivou a comunicação viária com Santo Ovídio e Coimbrões. Para 

Nascente e Norte, acompanhou a expansão das linhas de caminho-de-ferro do Douro e 

do Norte, alargando as do eléctrico, assentes nas estradas de saída da cidade até S. 

Mamede Infesta, Ermesinde, Gondomar (S. Cosme) e à região mineira de S. Pedro da 

Cova (linha também explorada para o transporte do carvão, essencial ao 

funcionamento da central termoeléctrica de Massarelos) (Mesquita, 2007). É uma obra 

que se prolonga desde 1909 (ano em que se desenha a rede de distribuição e instalação 

eléctrica pela Secção de Via e Obra da Companhia Carris de Ferro do Porto) até 1946, 

quando é produzida a Planta Geral da Rede de Tracção Eléctrica existente à data do 

resgate da concessão, documento que, após 1948 – primeira frota de autocarros 

urbanos – e 1955 – primeiros troley-buses –, dá corpo às cartas de rede dos STCP 

sintetizadas em 1958 (Mesquita,2007). Neste ano, já o autocarro predomina, expande-se 

a rede dos trolleys e se desmontam algumas linhas de carris de ferro dos eléctricos 

portuenses (idem). 

 

 

3.2. Da cidade dos transportes e da electricidade 

Na transição entre as décadas de 1940 e 1950, a introdução de novos veículos 

(autocarros) na frota de viaturas dos Serviços de Transportes Colectivos do Porto – 

embora se tivesse mantido, no essencial, as linhas de eléctricos herdadas da 

Companhia Carris do Porto à qual o Serviço havia sido resgatado no ano de 1946 – veio 

facilitar as relações de trabalho entre os vários serviços municipalizados, 

nomeadamente com o das Águas e Saneamento. 

Os conflitos, se pouco visíveis até 1947, pelo facto de a própria rede de abastecimento 

de água à cidade se ter atrasado muito na sua implantação, agravar-se-iam nos cinco 

anos subsequentes, chegando mesmo a atingir momentos de confronto técnico bastante 

complexos, dado o facto de, por um lado, nenhuma das duas entidades 

municipalizadas querer ceder nas suas razões e evitar formas de consenso, e por outro, 

de a própria Câmara, através do seu serviço de obras municipais, não desempenhar o 

devido papel de árbitro e de coordenador nestas situações que ameaçavam o 

prosseguimento da obra pública de infra-estruturação da cidade.221 

 

                                                 
221 PT/CMP/CMPEA/SMAS/Abastecimento de água/ condutas/obras partilhadas com outras 
entidades/STCP/arruamentos 
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Os Serviços de Transportes Colectivos do Porto herdaram uma rede desadequada às 

necessidades reais da área do concelho, tanto nas questões que se prendiam com a 

interligação com os concelhos limítrofes quer no que respeita à própria cobertura das 

diversas áreas da cidade – não só da zona mais periférica interna aos limites 

concelhios, mas também no que concerne à sua zona mais central. (Mesquita, 2007) 

É precisamente nesta área central da cidade que acontecem os maiores conflitos 

administrativos e técnicos, de tal forma que conduzem à denúncia da calamitosa 

situação de descoordenação feita pelo então director-delegado dos SMAS, Albano 

Sarmento, no seu texto “Carris sobre ruas e estradas”. 

 

A sobreposição da obra dos vários serviços municipalizados é constante (fig.581) e, título 

de exemplo, ficam aqui descritas três situações (fig.582 a fig.588) entre muitas outras 

ocorrências que tiveram lugar durante estes anos de pouca paz entre os dois serviços 

municipalizados. 

O primeiro na Travessa da Figueiroa, em Cedofeita, o segundo nas avenidas Brasil e 

Montevideu, em Nevogilde, e o terceiro na Avenida Epitácio Pessoa, em Aldoar.  
“Pelo ofício nº 46-48, de 19-1-48, dos Serviços de Transportes Colectivos, foi-nos 
comunicado que se iria dar início aos trabalhos de assentamento da linha de tracção 
eléctrica na Travessa da Figueiroa, segundo o traçado que juntavam. 
Como se vê na planta junta, aquela linha irá ficar assente, pelo menos em parte, sobre a 
conduta de distribuição daquela artéria, a qual se acha instalada em tubos de ferro 
fundido de 60 mm de diâmetro. Entretanto, já devido à pouca largura da travessa, já 
devido á maneira como esta conduta está derivada da de 150 mm da Avenida da 
Boavista, não é fácil proceder à sua deslocação. Nestas condições, e como esta conduta 
tem – por assim dizer – direitos de prioridade na sua localização, somos de parecer que se 
devem responsabilizar os STCP por qualquer dano presente ou futuro que lhe possa 
causar e, ainda, informá-los de que estes Serviços não se podem responsabilizar por 
qualquer futuro conserto que seja necessário efectuar na linha, em virtude de acidentes 
ou trabalhos na conduta. 20 de Fevereiro de 1948”222 
“Por despacho do Ex.º Director dos serviços de Urbanização e Obras, de 9 do corrente 
[Agosto de 1947], foi-nos enviado o «projecto dos abrigos para passageiros que os 
Serviços de Transportes Colectivos do Porto pretendem construir nas Avenidas Brasil e 
Montevideu», para que informássemos se aqueles abrigos interferiam com instalações 
destes Serviços. Com os elementos juntos ao projecto é impossível localizar 
convenientemente os abrigos, de modo a concluir-se, exactamente, se irão, ou não, ser 
construídos sobre a nossa conduta de 300 mm de diâmetro, adutora do abastecimento de 
Matosinhos – Leça. Nestas condições, e para não haver perda de tempo, juntamos ao 
processo uma planta com a localização, precisa, das nossas condutas naquelas avenidas e 
nos locais pelos STCP indicados, onde aqueles Serviços podem marcar os abrigos de 
forma a que se possa chegar às conclusões necessárias. 
21 de Agosto de 1947”223 

 

                                                 
222 PT/CMP/CMPEA/SMAS/Arquivo de Obra/Abastecimento de água/condutas/obras partilhadas com 
outras entidades/STCP/arruamentos/Travessa da Figueiroa 
223 PT/CMP/CMPEA/SMAS/Arquivo de Obra/Abastecimento de água/condutas/obras partilhadas com 
outras entidades/ STCP/arruamentos/Avenida Brasil e Avenida Montevideu 



 603

“Referindo-nos ao ofício de V.ª Ex.ª nº 593/47, de 5 de Julho, do Serviço de Transportes 
Colectivos, que trata da construção da linha de tracção eléctrica na Avenida Epitácio 
Pessoa até ao lugar de Pereiró, o qual V.ª Ex.ª – acompanhado do respectivo processo – 
remeteu a estes Serviços para que informássemos, solicitamos o envio urgente de um 
perfil daquela avenida, para que possamos fazer o estudo de rebaixamento da nossa 
conduta. Isto torna-se necessário, em virtude de no processo em questão constar que se 
projecta a modificação da actual vazante da Avenida Epitácio Pessoa, rebaixando-se, em 
alguns pontos, aproximadamente, 1,5m no ponto mais desfavorável. 
21 de Agosto de 1947” 224 
 
“Propondo-se este Serviço [STCP] dar início no próximo dia 1 de Setembro á construção 
da linha de Pereiró, ao longo da Avenida Epitácio Pessoa, de harmonia com o projecto 
junto, vimos pedir a V.ª Ex.ª se digne providenciar no sentido de serem efectuados 
antecipadamente naquela artéria quaisquer trabalhos que porventura esses Serviços 
tenham em vista e possam vir a colidir com a execução daquela obra. 
16 de Agosto de 1947”225 
 

O vereador Sousa Machado, intervindo na reunião extraordinária da Câmara 

Municipal do Porto de 4 de Junho de 1946, realizada a propósito da análise da (e 

concordância com) proposta da comissão nomeada para o estudo e preparação do 

resgate do serviço de transporte urbano à Companhia Carris de Ferro do Porto, sairia 

em defesa da municipalização do Serviço, embora declarando não poder haver 

equívocos relativamente ao desígnio político que lhe estava subjacente. Admitindo a 

concordância com algumas teses apresentadas pela própria Companhia em sua defesa 

(concretamente o parecer de Marcelo Caetano datado de 15 de Março de 1939), aceitava 

como ponderada a decisão do presidente do Município em precaver um período de 

adaptação às reais condições em que o Serviço era resgatado, permitindo o acerto de 

contas e a validação jurídica, económica e financeira necessária de maneira a que a 

questão do resgate não se prolongasse indefinidamente em querelas jurídicas em sede 

de tribunal. O resgate deveria acontecer, mas, não estando terminado o tempo 

remanescente do Serviço concessionado (apenas findaria no ano de 1981), “era 

indispensável um arrumo de contas” sem o qual não se poderia resolver em benefício 

municipal a solução a dar ao problema dos transportes no Porto. 
“Não se julgue que quaisquer ideias preconcebidas de liberalismo ou socialismo podem 
influir sobre nós. Quando em 1906 se fez a concessão dos serviços, dominava o 
liberalismo a que tão facilmente se adaptavam os monopólios particulares. Outros 
poderão pensar – embora erradamente – que a municipalização poderia corresponder a 
princípios socialistas, cujos ensaios estão bastante em moda lá por fora. A elasticidade 
dos nossos princípios políticos e económicos coloca-nos em posição cómoda de buscar a 
solução ideal para os interesses em causa, sem preconceitos daqueles.” (“Resgate”, 1954) 
 

                                                 
224 PT/CMP/CMPEA/SMAS/Arquivo de Obra/Abastecimento de água/condutas/obras partilhadas com 
outras entidades/ STCP/arruamentos/Travessa da Figueiroa 
225 PT/CMP/CMPEA/SMAS/Arquivo de Obra/Abastecimento de água/condutas/obras partilhadas com 
outras entidades/ STCP/arruamentos/Avenida Epitácio Pessoa 
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E, como retaguarda justificativa para o acto da municipalização (ou municipalização 

provisória como adiante na sua intervenção sublinharia), reforça as suas teses com o 

exemplo de outros serviços já municipalizados. 
“Uma grande corrente da cidade vê com simpatia a municipalização dos serviços. A 
experiência feita com os Serviços de Águas e saneamento e de Gás e Electricidade, os 
quais satisfazem as necessidades do público, acalenta esse desejo de municipalização dos 
serviços de transportes. A mim, porém, quer-me parecer que o problema dos transportes 
colectivos apresenta uma complexidade muito maior do que a dos actuais serviços em 
regime de municipalização. 
As necessidades de abastecimento de electricidade e água têm natural limite de satisfação 
facilmente calculável; uma vez atingidos esses limites, os serviços quase que entram em 
equilíbrio, em ritmo estável, consequentemente, a direcção dos serviços facilita-se. 
As necessidades e os serviços de transportes exigem outro dinamismo. As exigências do 
público, neste aspecto, não têm limites e quanto mais rápidos e baratos tivermos 
transportes urbanos, mais baratos e rápidos os exigimos. Compreende-se facilmente que 
assim seja. Basta lembrar que desde que os transportes o permitam, as populações vão-se 
estabelecendo na periferia da cidade pela maior economia dos terrenos e construções e até 
vida mais barata nos centros afastados do centro da cidade. 
A periferia, porém, vai-se alargando e as exigências aumentam.” 
(…) “O hábito salutar de nesta cidade se viver com casa própria, quintal grande, hábito 
que eu faço votos para que perdure, é muito caro. 
Poucas cidades de semelhante população à do Porto devem apresentar tão pequeno grau 
de concentração dos seus habitantes; a grande área que a nossa cidade ocupa fez com que 
os seus serviços de abastecimento de energia, águas, saneamento, pavimentação de ruas, 
etc., custem muito mais do que custariam numa cidade onde a população se aglomerasse 
em pequeno espaço, acumulando-se em casas de muitos andares. 
Isto mesmo acontece com os transportes que numa cidade dispersa, serão 
consequentemente, sempre mais caros.” (idem) 

 

Nesta reunião camarária, a municipalização era ainda encarada como provisória, muito 

em virtude de um conjunto de indefinições que a própria cidade atravessava 

relativamente ao futuro do ordenamento do seu território e à multiplicidade de 

soluções em equação. 
“O espaço de tempo que a Câmara pretende para dirigir os serviços, é, como disse, para o 
arrumo de contas à Companhia Carris e é para estudar o futuro em face da técnica do 
após guerra. 
Além disso, aproxima-se o termo do plano de urbanização desta cidade; é de desejar que 
de harmonia com este se estabeleçam as linhas definidoras dos transportes do futuro. 
Também não podemos esquecer que os grandes planos de construção de casas 
económicas e as edificações dos grandes bairros que são honra e programa do Estado 
Novo exigem transportes próprios e económicos que há que estudar e estabelecer com 
brevidade. 
No futuro esses bairros virão a exigir, naturalmente, não só a ligação com o centro da 
cidade, mas, especialmente, com a projectada zona industrial da cidade. 
Tudo isto são, em esboço, elementos a considerar com tempo bastante e que o regime 
agora proposto permite que se faça numa colaboração íntima da direcção dos serviços de 
transportes e dos interesses municipais.” (idem) 
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A intervenção de Sousa Machado sintetiza, na sua essência, a opinião dos vários 

vereadores e sustenta a acção política do presidente do município. 

 

Com o Decreto-Lei nº 35:717, serão determinadas, com data de 24 de Junho de 1946, as 

bases provisórias da futura exploração de transportes colectivos do Porto, as quais, nos 

seus artigo 3º e 4º, definem a gestão e o âmbito da posse do serviço que se pretendia, de 

acordo com as premissas dos serviços municipalizados, de matriz industrial. 
“Art. 3º - A gestão do serviço, sob a designação de Serviço de Transportes Colectivos do 
Porto (STCP), será levada a efeito em regime de autonomia administrativa e financeira, 
constituindo um património autónomo os haveres cuja posse a Câmara Municipal do 
Porto assuma por efeito do resgate, bem como aqueles que, por exigência da continuidade 
e desenvolvimento do serviço, for mister adquirir. 
Art. 4º - Para cumprimento do artigo 2º deste decreto-lei [durante um período de tempo 
que não ultrapasse o dia 31 de Dezembro de 1949, e em regime de exclusivo, a Câmara 
Municipal do Porto explorará os serviços de transportes colectivos], a Câmara Municipal 
do Porto, na data designada no artigo 1º [30 de Junho de 1946], entrará na posse do 
aparelho industrial explorado pela Companhia, correspondente a toda a rede, 
designadamente as linhas, com o respectivo material fixo e circulante, edifícios e 
instalações necessárias a essa instalação e a ela adstritos até agora.” (Dec. 35:717) 

 

As opções que se discutiam então nesta comissão de avaliação e estudo eram: proceder 

à municipalização total, encarar os activos resgatados como património municipal 

explorado pelas corporações administrativas como aparelho industrial, sob autonomia 

administrativa e financeira, estabelecer uma empresa mista onde o município detivesse 

a maioria do capital accionista ou criar uma sociedade anónima concessionária. 

Acabaria por vingar a opção pela municipalização total. 

 
Durante a vigência deste período transitório, concluiu-se, com a transacção financeira 

autorizada pelo Decreto-lei nº37:360, de 1 de Abril de 1949, o litígio com a Companhia 

Carris de Ferro do Porto que, de facto, durara cerca de quarenta anos, deixando 

margem para o planeamento do sistema de transportes na área do Porto sem a 

contingência jurídica imperante anteriormente – com os sucessivos adiamentos desde 

1941, havia-se atrasado o processo de desenvolvimento desta área urbana do país em 

matéria de transportes urbanos. Através do articulado legal do Decreto-lei nº 38:144, de 

30 de Dezembro de 1950, o Governo definiria, por fim, os princípios base de 

funcionamento do serviço: 
“Artigo 1º - A exploração dos transportes colectivos do Porto continuará a cargo da 
Câmara Municipal do Porto e será exercida pelo Serviço de Transportes do Porto (STCP) 
em regime de exclusivo. 
§1º - O Serviço de Transportes Colectivos do Porto constituirá um serviço municipalizado 
com personalidade jurídica e reger-se-á pelos preceitos do presente diploma e demais 
legislação aplicável. 
§2º - O Serviço de Transportes Colectivos do Porto continuará, dentro do sistema de 
unidade de exploração, a assegurar o serviço de transportes colectivos nos concelhos 
limítrofes. 
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Artigo 2º - A gestão do Serviço de Transportes Colectivos do Porto manter-se-á em regime 
de autonomia administrativa e financeira, constituindo um património autónomo os 
haveres cuja posse tenha sido assumida pela Câmara Municipal do Porto em resultado do 
resgate efectuado e os adquiridos posteriormente para o mesmo serviço antes ou depois 
da publicação deste decreto-lei.” (DL 38:144) 

 

Nos pontos do diploma que introduzem este articulado, dois momentos importantes 

ressaltam da leitura, traduzindo a vontade do município (mas também do Estado 

Central) em assumir os processos de municipalização dos serviços públicos locais, 

levando em conta o relatório de avaliação do serviço e a estratégia definida para a área 

do Grande Porto em geral e do Porto em particular. 
“O relatório e o estudo supracitados foram apresentados em devido tempo à Câmara 
Municipal e à Federação de Municípios do Porto, que se pronunciaram no sentido de se 
adoptar, como regime definitivo, o da municipalização, embora regido por estatuto fixado 
em diploma legal privativo.” 
(…) “Por outro lado, a necessidade de facilitar a execução do plano de urbanização da 
cidade do Porto impõe um sistema de transportes colectivos essencialmente maleável, 
pronto a corresponder às necessidades da população e a fomentar e estimular os núcleos 
vitais da nova estrutura urbanística. Por isso mesmo se não exclui a possibilidade de em 
revisões periódicas do sistema se ir aquilatando dos resultados da experiência ou das 
exigências de circunstâncias que se sobrevenham. As bases em que assenta o regime de 
exploração instituído por este diploma dão a essas revisões toda a latitude, de forma a 
facultar o melhor ajustamento da exploração às novas realidades criadas pelo 
desenvolvimento da cidade e área suburbana. 
As razões apontadas e a prova de capacidade administrativa já demonstrada no difícil 
período de transição e reorganização, bem como a história e eficiência das demais 
explorações industriais da Câmara Municipal do Porto, justificam a municipalização dos 
transportes colectivos, embora sujeitando-os ao estatuto especial definido neste decreto-
lei, que o excepcional volume e a natureza e complexidade dos serviços exigem.” (idem) 

 

O cenário de pacificação administrativa e jurídica era, no entanto, apenas aparente e 

pronto se revelou como novo caucionador da actividade destes serviços, 

nomeadamente no que respeita à área de abrangência territorial do sistema em 

exclusivo ao STCP.  

De facto, após algumas empresas concessionárias afectadas na presunção da execução 

do serviço fora do concelho do Porto terem recorrido aos tribunais, finalmente em 6 de 

Junho de 1955, com o acórdão do Supremo Tribunal, citado no Diário de Governo de 

21 de Julho de 1955 se redefiniria a dimensão do sistema intermunicipal. 

No ano seguinte, com a publicação do Decreto-lei nº 40:744, de 27 de Agosto, ficariam 

delimitados os dois raios máximos da rede de transportes controlada pelo STCP (dez 

quilómetros no seu máximo) recuando face aos quinze que, então, se enquadravam no 

contexto da federação de municípios e que tinham como centro a praça de D. Pedro IV, 

no Porto. 
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Para esta consideração, para além das questões levantadas pelos operadores privados 

dos concelhos mais distantes da Federação, tinham sido preponderantes dois factores 

que se encontram apontados no referido decreto-lei: 
“Verifica-se, efectivamente, que este, por virtude dos pesados encargos decorrentes do 
resgate da concessão da Carris, da necessidade de renovar o seu material fixo e circulante, 
de ampliar e melhorar o serviço, não se encontra em condições de por si só fazer face às 
crescentes exigências de transportes colectivos em toda a área da Federação de 
Municípios do Porto. 
Por outro lado, julga-se procedente a consideração de que, estando o Serviço de 
Transportes Colectivos do Porto essencialmente afecto aos transportes urbanos, não se 
justifica que actue em regiões não urbanizadas, e, portanto, no domínio dos transportes 
interurbanos. Tem-se, assim, em conta os serviços prestados pelas empresas 
concessionárias de carreiras interurbanas situadas dentro da área da Federação dos 
Municípios, cujos interesses são agora respeitados tal como se achavam constituídos à 
data da municipalização do serviço de transportes colectivos no Porto e na área 
suburbana.” (DL 40:744) 

 

Mas o próprio decreto-lei estabelecia, desde logo, uma contradição em si mesmo pois, 

ao delimitar área urbana, caucionava ou poderia vir a caucionar o desenvolvimento 

urbano destas áreas então rurais (mas como se viria a comprovar, fortemente 

densificadas posteriormente quer em habitação quer em indústrias, situação que 

propiciaria o quadro de insustentabilidade territorial que ainda hoje se torna evidente). 

Assim, no seu ponto 7, esta contradição tornava-se patente. 
“Mas a preocupação de que este [o Serviço] não invada zonas não urbanizadas não pode 
ser absoluta, pois de outro modo não se tomariam em consideração o enorme progresso 
urbanístico de certas áreas periféricas do Porto nem as íntimas relações que existem entre 
concelhos federados a esta cidade. 
É manifesto que o grande desenvolvimento que nos últimos anos tiveram certas regiões 
circundantes do Porto, e que brevemente mais se acentuará com a construção da ponte da 
Arrábida, tem originado ou faz prever o constante aparecimento de novas correntes de 
tráfego. Dadas as suas características de tráfego urbano e interessando à zona de 
influência do Porto, pensa-se não ser aconselhável o afastamento da orientação concebida 
no Decreto-Lei nº 31:677, que preconizava fosse o referido tráfego confiado á entidade que 
sucedesse à Carris. 
Contudo, a solução adoptada altera a prática até agora seguida, por admitir regimes 
distintos para o estabelecimento e exploração de novas carreiras dentro e fora do Porto. 
Dentro deste concelho mantém-se o exclusivo desde sempre existente; fora dele não só se 
não estabelece qualquer exclusivo, como ainda se limita a área de actuação dos 
transportes municipalizados.” (idem) 

 

Fora do raio estabelecido, o STCP só tinha autoridade para explorar as linhas de 

tracção eléctrica sobre carris herdadas da Companhia e para planear a criação de novas 

linhas, não podendo, contudo explorá-las. 

 

* 
“A exploração de transportes por tracção eléctrica foi considerada no seu início como 
indústria de grande futuro e extraordinariamente lucrativa. Com essa ideia preconcebida, 
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a maior parte das empresas que se organizaram em diversos países, no fim do século 
passado [XIX] e princípios do actual [XX], a fim de explorarem essa indústria, aceitaram 
todas as pesadíssimas condições que lhes foram impostas pelas entidades administrativas 
que, desconfiadas, procuravam assim defender os interesses públicos.  
Já na primeira década deste século era quase geral a crise dessas empresas que mal 
podiam cumprir as condições contratuais e não conseguiram dar ao capital um juro 
compensador. Resultado: vida difícil das empresas; desconfiança do capital; má vontade 
do público, em geral mal servido, que se sentia desiludido ante a falta de cumprimento 
das promessas exageradas que lhe tinham feito; intransigência das entidades 
administrativas, exigindo o cumprimento integral dos contractos não só no uso de um 
direito incontestável mas também para lisonjear e exaltar a má vontade do público que 
aproveitavam para fins políticos.” (Silva, 1939) 

 

Domingos Rosas da Silva, vereador da CMP na presidência de Mendes Correia, definia 

assim o quadro existente na cidade do Porto no período de implantação do transporte 

urbano sobre carris, num estudo solicitado pelo referido presidente, em 1939. 
“A concessão feita em 1906 a Paiva Irmãos e Mathieu Lugan para a exploração da viação 
eléctrica na cidade do Porto celebrou-se num ambiente de luta criado por uma campanha 
memorável nos anais da politiquice portuense. 
Como muitas outras questões, o problema da Carris – inicialmente um simples negócio – 
transformou-se em campanha entre grupos políticos e degenerou numa série de conflitos 
pessoais, infelizmente, tão vulgares entre nós. O comerciante, o cacique político, o 
jornalista, tudo discutiu o problema. Ao ouvirmos as pessoas da época descreverem as 
peripécias da campanha e ao lermos os artigos violentos da imprensa, especialmente «A 
Voz Pública», imaginamos facilmente a irritação, nervosismo e inconsciência com que foi 
tratado o problema. Comprometeram-se fortunas pessoais, empenharam-se jóias de 
família, criaram-se ódios, por causa de tão malfadada questão; e os concorrentes – 
acalentados por uns e irritados por outros – procuravam por todas as formas obter a 
concessão, sem se preocuparem com as condições que lhes eram impostas e sem pesarem 
convenientemente as responsabilidades que assumiam. 
Assim se organizou o contracto cuja escritura foi lavrada em 22 de Dezembro de 1906.” 
(idem) 

 

Mas, da análise documental, fica a noção de que, como afirma Rosas da Silva, teria sido 

muito difícil à Câmara redigir um contrato que lhe fosse mais favorável e “com 

vereações que pudessem e quisessem impor o cumprimento rigoroso de todas as 

cláusulas, com a latitude que a sua redacção permite, nenhuma empresa poderia 

aguentar-se”. 

Uma outra questão se revelou importante para perceber o processo e que, aqui se 

transcreve, no seguimento da leitura do mesmo documento. 
“Em Portugal só muito tarde se sentiu a necessidade de fazer a revisão dos contratos de 
acordo com a teoria da imprevisão que a grande crise mundial sugeriu. As entidades 
oficiais preferiram em muitos casos aniquilar as empresas, com prejuízo dos seus 
próprios interesses, somente para manterem o princípio rígido da integridade dos 
contractos apesar de todos reconhecerem que eram insustentáveis perante uma situação 
anormalíssima impossível de prever. 
Foi este o caso das relações da CMP com a CCFP; esta não podia cumprir o contracto e a 
Câmara devia saber que não podia melhorar a exploração das linhas da Carris sem 
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modificar as obrigações impostas numa época normal. Era fácil nessa altura satisfazer um 
mínimo de reclamações, incontestavelmente justas, e obter vantagens relativas a pontos 
mal esclarecidos do contracto; mas a Câmara manteve-se intransigente na defesa da 
virgindade do contracto, erro de visão (cometido pelo próprio Estado igualmente em 
alguns casos) que lhe ficou extremamente caro.” (idem) 

 

A partir desta atitude, o percurso do conflito entre as duas entidades passaria pelos 

tribunais – para cujo confronto jurídico a Companhia estava bastante melhor 

preparada. 
“E então as suas reclamações não se limitavam já a um mínimo razoável, pois tinham por 
fim inutilizar fundamentalmente o próprio contracto. As decisões dos tribunais de 1923 e 
1926 foram absolutamente favoráveis à Companhia e, a partir da última data, o contracto 
de concessão pode considerar-se inutilizado nas suas disposições mais favoráveis para a 
Câmara.” (…) “As decisões dos tribunais portugueses eram definitivas, o que tornou mais 
grave a situação da Câmara perante a concessionária.” (idem) 

 

De acordo com os registos da Companhia, a situação da empresa estabilizaria no 

período subsequente a estas duas acções em tribunal, continuando a não satisfazer, 

segundo o município portuense, as condições e premissas de serviço segundo as quais 

se havia escriturado o contrato de concessão. 

No ano de 1938, como se pode ler no relatório (então confidencial e reservado) do 

advogado-síndico da CMP, já elaborado após o aviso de resgate do serviço pela 

Câmara anunciado em 1936, confirmava-se a situação de desestruturação da rede e do 

sistema de transportes. 
“Pode dizer-se quase inteiramente desfeito o contracto de 1906, de tal forma ele se 
encontra irreconhecível. A Companhia dispõe hoje do exclusivo indiscutível de todos os 
transportes colectivos de tracção mecânica dentro do concelho do Porto mas (…) a esse 
exclusivo não corresponde a obrigação correspondente de assegurar, nas zonas e ruas que 
lhe forem indicadas, o serviço de que elas carecem: só a Companhia pode estabelecer 
serviços de transportes colectivos mas esses serviços a Companhia só os estabelece onde e 
quando quiser.” (“Resgate”, 1954) 

 

Este assunto – uma verdadeira quadratura do círculo no âmbito da gestão municipal, 

mas também na possibilidade de articulação intermunicipal no contexto da Federação 

de Municípios do Porto – ganhava uma especial importância, não apenas no que 

concernia ao ordenamento e gestão do centro, mas também no que respeitava à 

possibilidade de gestão e de regulação dos movimentos pendulares através da 

consolidação das chamadas “pontas de linha”. 

Não era claro o que aconteceria a estes pontos do sistema geral após o resgate. 

No mesmo documento em análise, Domingos Rosas da Silva, descreve o panorama da 

situação à época e introduz dúvidas relativamente à possibilidade de avaliação destas 

linhas.  
“A «questão das pontas» é um problema muito difícil de estudar. As «pontas» são as 
linhas extra-urbanas ligadas à rede da cidade e desempenham um papel análogo ao das 
linhas subsidiárias de uma rede de caminho-de-ferro. 
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Estas linhas recebem tráfego da linha principal e fazem acorrer a esta um tráfego 
independente da sua zona de influência.” 
(…) “No caso que nos interessa – em que é praticamente impossível determinar com 
algum rigor as partes das despesas de exploração que se deve atribuir às «pontas» e em 
que, além disso, o tráfego é muito variável e de natureza diferente do núcleo central – as 
dificuldades, como é óbvio, aumentam extraordinariamente.” (Silva, 1939) 

 

Num parecer elaborado a pedido da Companhia Carris de Ferro do Porto, Marcelo 

Caetano, ao falar das “legítimas expectativas” de consolidação e crescimento da 

economia da empresa aquando do resgate, aborda incisivamente este ponto bastante 

importante em termos estratégicos no âmbito da região portuense: as linhas 

suburbanas. Neste parecer, tenta-se dar resposta às duas questões mais relevantes para 

o processo jurídico, mas também para a possível futura acção da Câmara, observando-

se as seguintes inquietações que o encabeçam: 
“1º - Mediante o pagamento da anuidade a que se refere o art. 31º do contrato principal, 
quais os bens e direitos que a Câmara adquire? 
2º - Dado que a exploração da rede suburbana da Companhia é inseparável da da rede 
urbana e foi empreendida na fé de que seria respeitado o prazo de duração da concessão, 
incorre ou não a Câmara na obrigação de indemnizar a carris pela privação dessa 
exploração?” (Caetano, 1939) 

 

No parecer de Marcelo Caetano, a razão de ser da primeira pergunta da consulta que 

lhe foi endereçada reside na diferença de redacção entre duas das cláusulas do contrato 

de concessão. 
“Enquanto que a cláusula 2ª expressamente consigna que findo o prazo da concessão 
ficam pertencendo à Câmara, sem indemnização alguma, as linhas, com todo o respectivo 
material fixo e circulante, instalações e edifícios necessários à exploração, a cláusula 31ª 
apenas consigna o direito que à concedente assiste de rescindir o contracto mediante o 
pagamento de uma anuidade aos concessionários durante o número de anos que faltar 
para preencher o prazo da duração do mesmo contracto, e sem qualquer referência 
expressa ao material, instalações e edifícios.” (idem) 

 

Porém, a criação de legítimas expectativas de lucro proveniente da estabilização do 

serviço e da sua correspondente implantação são, no parecer de Marcelo Caetano, 

apontadas como um fundamento forte da razão da consideração da totalidade dos 

anos remanescentes até ao final do contrato (1981). 

No ponto 3 deste documento, esta exposição é clara: 
“O problema que se levanta aqui é, porém, o seguinte: o concessionário no 35º ano da 
exploração a 40 anos de distância do termo da concessão, começa apenas a recolher os 
frutos dos seus sacrifícios e do seu trabalho. 
A anuidade calculada sobre a média do rendimento líquido da exploração nos últimos 
dez anos representa os danos emergentes da rescisão no momento em que foi feita. 
Mas abriam-se largas perspectivas, justamente nesse momento, ao concessionário. A 
esperança do desenvolvimento da empresa e do acréscimo de lucros era fundada e 
legítima, mais do que isso, concordante e lógica com o mecanismo financeiro do 
contracto. 
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O resgate, discricionariamente deliberado pela concedente, sem fundamento jurídico e 
sério, tolhe ao concessionário essa esperança.” (idem) 

 

A edilidade portuense queixava-se dos enormes prejuízos causados à sua própria 

actuação. Marcelo, citando Émile Bouvier e o seu trabalho de 1910 intitulado de “Les 

régies municipales”, apresenta um contraditório ao seu próprio parecer que ajuda a 

elucidar um pouco mais sobre a linha de pensamento opositora à concessão destes 

serviços públicos locais. 
“Todos estes encargos acumulados elevam praticamente o custo do resgate. A verdadeira 
solução teria sido a municipalização desde o começo. Se os municípios tivessem 
originariamente criado por si os serviços, os encargos seriam bem menores. 
Certa empresa que, primitivamente municipalizada teria exigido uma despesa moderada, 
exigirá dobrada despesa para o resgate. Seria, pois, preferível alcançar logo o fim em vez 
de o ladear primeiro, pela concessão e resgate. Desde que as concessões foram feitas e que 
o mal existe, os gastos para a fazer desaparecer serão por vezes pesados e de molde a 
provocar hesitações nas municipalidades.” (idem) 

 

E a questão acaba por se relacionar intrinsecamente com esta última afirmação citada. 

No parecer de Marcelo, o resgate “só vale a pena quando a promessa de lucros é tal 

que o município tem a certeza de melhorar os serviços e ainda recolher benefícios 

financeiros”. 

E concluindo sobre este assunto, acrescenta: “a cláusula 2ª do contrato em questão 

prevê a hipótese do termo da concessão; a cláusula 31ª a da rescisão ou resgate: trata-se 

de hipóteses bem diversas”. 

Separando “fundo industrial” (direitos e valores imobiliários que condicionam a 

exploração do serviço, valor da concessão e todas as linhas assentes em espaço público 

bem como os edifícios de apoio) de elementos de exploração (material circulante, 

ferramentas, utensílios, mobiliário e provisões), Marcelo apenas destina ao resgate 

municipal o primeiro. 

De facto, ao contrário do parecer deste conceituado jurista e governante do Estado 

Novo, não foi isso que aconteceu tendo-se efectuado o resgate total. 

No que respeita ao segundo problema sobre o qual lhe foi pedido parecer, Marcelo 

concorda com a opinião dos que defendiam o resgate da totalidade do sistema 

intermunicipal, não deixando de avisar que: 
“Por um lado, não há dúvida que a Câmara só pode resgatar a concessão que fez em 
1906 a Paiva e Lugan e que apenas diz respeito às linhas assentes nas vias públicas 
municipais dentro dos limites do concelho do Porto (art. 1º do contracto). 
Mas por outro lado não se pode esquecer que as linhas extra-urbanas são 
complementares da rede urbana, eminentemente úteis para a cidade, formando a sua 
exploração uma indivisível unidade, e que foram assentes e abertas à exploração com 
manifesto conhecimento da Ex.ma Câmara concedente. 
Portanto: se é certo que o Município do Porto só tem competência para resgatar a 
concessão das linhas estabelecidas nos limites do seu território (pois que só essas 
concedeu) também é certo que não pode ignorar a existência duma rede complementar, 
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indivisivelmente com ela explorada, e por cuja irreparável perda tem de responder para 
com a Carris.” (idem) 

 

Também neste caso, à semelhança do que acontecia relativamente aos outros serviços 

municipalizados, se acometia uma responsabilidade definitiva à Câmara do Porto 

como líder da Federação de Municípios. 

E então, ainda segundo Marcelo, 
“O problema, de resto, admite fácil solução à face da legislação administrativa vigente. 
Nos termos do Código Administrativo, o concelho do Porto constitui uma federação 
obrigatória com os concelhos limítrofes de Vila Nova de Gaia, Valongo, Matosinhos e 
Gondomar (art. 176º - redacção de 1936). 
A federação pode municipalizar ou conceder serviços públicos de interesse comum (arts. 
159º, nº1º e 171º); não é mesmo permitido a nenhuma das Câmaras federadas 
municipalizar ou conceder um serviço público sem consulta prévia da comissão 
administrativa da federação (art.172º) 
No caso vertente, portanto, deve a Câmara do Porto, antes de deliberar municipalizar ou 
tornar a conceder os serviços que vai resgatar, ouvir as outras Câmaras. Ora esta é uma 
das hipóteses em que a exploração federal se impõe, visto que a rede de viação já é, de 
facto, inter-municipal. 
Portanto, a federação adquirirá as licenças das linhas extra-urbanas concedidas pelo 
Governo, solicitando deste a autorização para a transferência. 
Para maior facilidade, poderão as Câmaras federadas cometer à do Porto a resolução do 
assunto na ocasião do resgate, a fim de evitar a multiplicação de negociações e acordos, 
inconvenientes para todos.” (idem) 

 

De certa forma um embuste, o compromisso informal estabelecido entre o Estado Novo 

e os empresários de determinados sectores estratégicos (dos quais aqui se aborda os 

que constituem sectores vitais na gestão dos municípios) revela-se como um entrave 

necessário politicamente até determinada altura da afirmação do poder central e da 

revisão e regulamentação dos institutos do Estado e das suas funções. Contudo, 

embora esse período de indefinição e de incomodidade se começasse a esfumar com a 

publicação dos principais instrumentos legislativos e normativos decorrentes 

hierarquicamente da Constituição de 1933 e, sobretudo, do Código Administrativo de 

1936, a situação permaneceu nas margens complexas da ambiguidade. E se, no que 

respeita à questão social, o salazarismo conseguiria uma relativa normalização durante 

a década de 1930, o mesmo não se pode afirmar relativamente aos serviços e à 

Economia. 

 

* 

Paradoxalmente, no ano de 1906, havia sido a própria Companhia Carris de Ferro do 

Porto (CCFP) a despoletar a crise, protestando a concessão feita pela Câmara do Porto 

em favor da Companhia de Viação Eléctrica do Porto (CVEP), ameaçando, inclusivé, 

avançar para os tribunais. 

As suas palavras de então, as quais geraram bastante expectativa do desfecho da 

disputa na opinião pública portuense, acabariam por se converter numa atitude 
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bastante mais elaborada do que o mero confronto jurídico. Recordando as suas razões 

contra o município, 
“Quando se estabeleceram as duas linhas americanas, regozijou-se com o facto, 
reconheceu e declarou a grande conveniência que elas vinham trazer à população. Agora 
que se vê a enorme soma de vantagens obtidas pelo esforço dos concessionários e pelos 
capitais dos accionistas, a Câmara procede da maneira que se está vendo. 
O público imparcial e os tribunais o julgarão.” (“Resgate”, 1954) 
 

A história, não se repetindo, apresentava sérios contornos de semelhança. 

A Companhia Carris de Ferro do Porto, citando Artur de Magalhães Basto – Chefe de 

Repartição dos Serviços Culturais e Sociais da Câmara Municipal do Porto –, no texto 

de abertura do Iº volume do estudo e Proposta da Comissão nomeada pelo Decreto-Lei 

nº 35:199 para tornar viável o resgate do serviço, “resolveu o problema por um modo 

quase mefistofélico, e que, por isso, provocou a maior sensação: fundiu com ela a 

Companhia Viação Eléctrica do Porto, por escritura de 1908!” (idem) 

Os críticos deste negócio e da concessão do serviço de transporte colectivo na cidade, 

perceberam que, com esta manobra, a Companhia conseguia obter aquilo que o 

município portuense lhe recusara e que, com o desenrolar do serviço, rapidamente se 

daria corpo ao que a CCFP pretendia concretizar em 1904 quando a Câmara quase lhe 

entregou a concessão, no desenrolar de um processo movido pela Companhia no 

sentido de garantir o exclusivo e a ampliação dos seus lucros e activos financeiros. 

A concessão, programada em 1904, admitia que o contrato se estabelecesse por noventa 

e nove anos, sob a forma de monopólio (idem). 

Mas, dada a veemência dos protestos públicos e a acção de uma comissão liderada por 

importantes sectores da sociedade (comercial, política e forense) portuense, a CMP 

decidiu-se a abrir concurso público. A concessão do exclusivo seria então anuída a uma 

sociedade composta por Paiva e Irmãos (de Lisboa) e a Mathieu Lugan, industrial e 

negociante do Porto os quais transfeririam os seus direitos, em Fevereiro de 1907, para 

a dita Companhia Viação Eléctrica do Porto que lhes daria o destino já referido neste 

texto. Nesse sentido, embora não tendo acorrido ao concurso de 1906, a CCFP, real 

detentora da exploração dos transportes colectivos na cidade, atingiria, sem grande 

esforço, os seus intentos declarados em 1904, contornando habilmente a situação.  

 

Todavia, esta posição não se explicava apenas por ambição e desejo de lucro financeiro. 

Recuando alguns anos, em 1897, a Companhia Carris vira a sua concessão das linhas 

de tracção animal e a vapor ameaçada pela electrificação do sistema. A insegurança 

que se instalara nos seus corpos dirigentes resultava do facto de, à Câmara, como 

concedente, poder pertencer o direito de levantar as próprias infra-estruturas viárias 

que a Companhia havia implantado no território concelhio desde 1895, na sequência da 

licença provisória que o Ministério das Obras Públicas, Comércio e Indústria concedera 

pelo despacho de 7 de Novembro de 1894.  
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A fusão das duas Companhias concessionárias do serviço (Companhia Carril 

Americano e Companhia Carris de Ferro do Porto) havia ocorrido no ano anterior, 

cinco anos após a Câmara Municipal do Porto as ter autorizado a introduzirem a 

tracção a vapor. Esta nova Companhia – a Carris – logo no início de 1894 através de 

requerimento dirigido à Câmara por José Ribeiro Vieira de Castro, seu gerente pediria 

licença para, a título experimental, implementar a tracção eléctrica nas vias portuenses. 

O propósito desta licença consubstanciava-se no seguinte objectivo: “substituir, na 

tracção dos seus carros, a força animal pela eléctrica, nas linhas marginal e da 

Restauração, desde a rua do Infante D. Henrique até ao extremo do concelho e desde o 

Passeio da Graça até Matosinhos.” 

 

Neste requerimento, outros dois pontos se adiantavam sendo que o primeiro dava nota 

da vontade de construir uma Central geradora (nos terrenos da Companhia em 

Massarelos), lugar onde “máquinas a vapor fazem mover dínamos eléctricos e outros 

mecanismos que produzem a força motriz”; e o segundo, na defesa de um sistema que 

possibilitaria a criação de carreiras regulares e rigorosas nos tempos de percurso e 

espera e “de suprimir por completo o gado que peja a via pública e de não deteriorar o 

pavimento das ruas”. 

 

A aplicação da tracção eléctrica à viação viria transformar definitivamente o panorama 

do transporte colectivo na cidade e, de certa forma, as palavras de Francisco Pinto 

Bessa ganhariam nova espessura e perspectiva.  

Cerca de 18 anos antes, a 2 de Janeiro de 1876, um ano e meio após a “concessão geral 

de estabelecimento do caminho-de-ferro pelo sistema americano pelas ruas da cidade, 

a fim de ligar entre si os bairros extremos e a estação de caminhos-de-ferro do Norte e 

Sul com o centro da cidade”, o referido presidente da CMP (Pinto Bessa), afirmaria no 

seu Relatório bienal que, 
“além da linha da Foz, já se acham estabelecidas diferentes carreiras entre os diversos 
pontos da cidade, continuando a direcção da Companhia os seus trabalhos com 
perseverança, a fim de estabelecer com regularidade este sistema de viação acessível e 
vantajoso para todas as classes da sociedade pela modicidade dos preços de transporte.” 
(idem) 

 

De facto, a introdução da energia eléctrica no sistema seria um precioso impulso à 

concretização destas vontades. Contudo, dados os difíceis contornos da implementação 

efectiva da concessão e todo o processo que lhe foi inerente, esta realidade urbana, 

entendida como elemento congregador e agregador da população portuense e estímulo 

ao desenvolvimento económico e ordenamento do seu território, demoraria mais de 

um século a constituir-se em realidade. 
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* 

As questões levantadas a propósito dos serviços a cargo do município ou da sua 

responsabilidade de regulação e tutela levantam um problema mais abrangente que se 

prende com a própria definição de serviço público e com a sua evolução ao longo do 

período de tempo abordado no presente estudo. 

As questões que se debateram neste entre séculos português foram estruturantes da 

própria noção contemporânea deste serviço e da sua repercussão no quotidiano dos 

cidadãos e das cidades portuguesas, reflectindo-se de forma directa nas acções de 

planeamento e desenvolvimento do território e da sociedade em geral. 

Através da leitura da legislação portuguesa e dos seus códigos administrativos pode-se 

afirmar que o carácter evolutivo deste conceito não sofreu, na teoria, grande alteração 

desde os postulados defendidos pelos sectores mais liberais da vida pública nacional 

que tiveram responsabilidade jurídica, legislativa e governativa. Contudo, já o mesmo 

não se pode afirmar relativamente à praxis. E então, no que concerne ao período de 

transformação da sociedade portuguesa decorrente da acção política do Estado Novo, 

independentemente do que afirmavam alguns dos seus maiores teorizadores, entre os 

quais pontua Marcelo Caetano, apesar do que os dirigentes dos serviços e dos 

organismos do Estado definiam como políticas e orientações a seguir pelos organismos 

que tutelavam, o Estado, como entidade máxima, acabou por negar os princípios 

escritos em muita legislação aprovada. 

Da leitura do manual de Direito Administrativo de Marcelo Caetano, datado de 1937, 

transcreve-se, para melhor entendimento da expressão pública das ideias, o ponto 48, 

de forma a circunstanciar a prática administrativa, claramente de classe e excludente 

por definição. 
“Caracteres do serviço público – O serviço público deve, no seu funcionamento, oferecer 
os seguintes caracteres: 
a) regularidade e continuidade; 
b) actualidade; 
c) destino ao público. 
O serviço público deve prover, segundo o ritmo estabelecido previamente para as suas 
prestações, e sem interrupções, as necessidades quês e propõe satisfazer. Devem os 
cidadãos poder contar a olhos cegos com o funcionamento do serviço. De contrário, os 
particulares teriam de manter os processos privados existentes antes da instituição do 
serviço, e este seria inútil. 
Também o serviço deve ser actual, isto é, acompanhar, com o progresso dos meios que 
utiliza, a evolução das necessidades que satisfaz. Os novos processos técnicos devem ser 
adoptados logo que se mostrem indispensáveis. A necessidade de comunicações e 
transportes que hoje se sente não é a de há um século, porque os processos velocíssimos 
de lhe dar satisfação hoje conhecidos, a transformaram: e já não se quer só ser 
transportado, pretende-se o transporte rápido e cómodo. O serviço público que se deixa 
atrasar neste ponto, desactualizando-se, deixou de cumprir e de se justificar. 
Finalmente, o serviço público é destinado a todos, sem excepção, os que dele se 
pretendam utilizar na forma estabelecida nas leis e regulamentos. As prestações serão 
feitas igualmente a todos, sem que mesmo por acordo das partes possam ser alteradas as 
condições regulamentares. Por princípio, não visa fins lucrativos, e quando a sua 
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exploração dê lucro, deve-se baixar as tarifas ou melhorara a exploração. Também se der 
prejuízo não deve ser extinto, uma vez que satisfaça reais necessidades colectivas que de 
outro modo o não possam ser convenientemente.” (Caetano, 1937) 

 

No dia 17 de Junho de 1938, 
“A CMP obriga-se a receber e as fornecedoras UEP [União Eléctrica Portuguesa] e CEHP 
[Companhia Electro-Hidráulica de Portugal] a fornecer a electricidade necessária aos 
Serviços Municipais de Gás e Electricidade, aos Serviços Municipalizados de Água e 
Saneamento, ao Serviço de Matadouro Municipal e ao Entreposto do Peixe e a quaisquer 
outros Serviços Municipais ou Municipalizados da mesma Câmara, de origem térmica ou 
hidráulica, que será em quantidade correspondente às necessidades daqueles Serviços.” 
(Porto, 1938) 

 

Mas este contrato de fornecimento de energia eléctrica não se restringia à área do 

município, podendo alargar-se a sua vigência a uma área mais vasta do território 

correspondente aos concelhos limítrofes da cidade do Porto, como se pode ler no §2º 

do ponto 1 do referido documento contratual. 
“§2º - O presente contrato de fornecimento de energia eléctrica poderá tornar-se extensivo 
á federação dos municípios constituídos nos termos do nº2º do art.º 176 do Código 
Administrativo desde que tenham sido definidas e regulamentadas as bases da 
electrificação geral do País e mediante acordo expresso entre a CMP e as fornecedoras, 
sob parecer favorável da Junta de Electrificação Nacional ou organismo que a substitua.” 
(idem) 

 

Nas bases deste contrato, na sua condição 4ª, apesar de ter ficado definido o exclusivo 

do fornecimento da energia eléctrica ao município por parte destas duas companhias, 

não se excluiu nem o que, em matéria de produção eléctrica adviesse do resgate pelo 

município do Serviço e instalações da Companhia Carris de Ferro do Porto nem o que 

resultou, em 1917, do resgate do serviço de gás e electricidade à Companhia do Gás 

(Guedes, 1917), específica e respectivamente, as Centrais de Massarelos (CCFP) e do 

Ouro (CGE). 
“4ª - Salvo o caso (…) de manifesta incapacidade das fornecedoras por casos de força 
maior, a CMP não poderá utilizar ou distribuir, directa ou indirectamente, energia 
eléctrica de produção própria ou de origem diferente consignada neste contracto. 
§1º - Se a CMP vier a tomar a seu cargo durante a vigência deste contracto a viação 
urbana por tracção eléctrica, poderá utilizar livremente para este efeito e serviços anexos 
a energia da Central de Massarelos, hoje da Companhia Carris de Ferro do Porto, ou de 
qualquer outra origem. 
§2º - O fornecimento de energia para os serviços de tracção eléctrica, no caso previsto no § 
anterior, poderá ser feito pelas fornecedoras se a CMP acordar com elas a exploração por 
conta destas da Central de Massarelos. Fica porém entendido que desse acordo não 
poderá resultar para a referida Central produção anual de energia inferior à que tiver à 
data do aludido acordo. 
§3º - A CMP poderá utilizar as máquinas da Central do Ouro ou quaisquer outras para a 
compensação do factor de potência.” (Porto, 1938)) 
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Este contrato de fornecimento de energia implicava também o fornecimento às 

instalações da Central do Sousa e de Zebreiros, em Gondomar, propriedade dos SMAS 

da CMP. 

 

No que concerne as instalações necessárias para o funcionamento dos sistemas (como 

por exemplo as subestações e os postos de transformação, a responsabilidade da sua 

construção ficava do lado do município portuense, ficando acordado, na condição 9ª 

que “a CMP e a UEP acordarão nos meios de melhorar o rendimento das suas 

instalações para o bom aproveitamento da electricidade, e principalmente na forma de 

melhor assegurar o serviço nos casos de avaria.” (idem) 

 

Neste contexto, a 1 de Janeiro de 1939, finalmente se dava um passo determinante para 

a cobertura da rede eléctrica no território da cidade, pondo fim a anos de incerteza e 

inadequação do serviço prestado quer pela CMP quer por parte da Companhia 

concessionária do serviço que a precedera nestas responsabilidades. 

Por outro lado, com a intervenção do Estado Central como regulador deste processo, 

também se finalizava um período longo de anarquia evidente quanto à 

responsabilidade da execução do serviço – embora ainda perdurasse durante mais 

cerca de sete anos a concessão do serviço de tracção eléctrica à Companhia Carris de 

Ferro do Porto (e, com isso, ainda alguma dispersão e irregularidade no serviço de 

distribuição de energia), o acto fundamental de normalização estava realizado. 

No ano seguinte a este contrato, os Serviços Municipais convertiam-se em Serviços 

Municipalizados, passando a gozar de uma maior autonomia e ampliação da sua 

gestão e decisão estratégica que, embora à semelhança de outros Serviços 

Municipalizados, sem autonomia completa (não tinha personalidade jurídica), passava 

a deter por completo um novo figurino: o de Serviço Industrial. 

 

As condições deste serviço público local melhoraram efectivamente a partir de 1938.  

Já no ano de 1953, a propósito do novo contrato de energia em negociações com a 

Companhia Eléctrica Portuguesa em virtude da denúncia do contrato anterior 

realizada pela CEHP e pela UEP (respectivamente em Dezembro de 1951 e em Maio de 

1952) o então director dos Serviços Municipalizados de Gás e Electricidade escreveu o 

seguinte que serviria de introdução à sua apreciação sobre as novas condições 

contratuais de fornecimento de energia eléctrica à cidade do Porto: 
“Todo o acto de natureza económica contém em si um ou outro aspecto político. 
O acto económico transcendente que é sempre para a Cidade do Porto um novo contracto 
de fornecimento de energia eléctrica reveste-se infalivelmente de aspectos políticos de 
grande projecção e cuja importância cresce paralelamente e no mesmo sentido com o 
consumo de electricidade” (Porto, 1954) 

 

Referindo-se ao contrato de 1938, Albino Machado Vaz, adiantaria ainda que aquele 

havia permitido, 
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“quer pelo preço fixado à compra de energia pela Câmara Municipal do Porto, quer 
sobretudo pela ideia magistral que a respectiva tarifa continha de reduzir o custo de 
aquisição da electricidade destinada a aplicações domésticas de grande consumo, instituir 
e aplicar um novo sistema de venda ao público, inspirado nas modernas concepções 
tarifárias da Europa mais evoluída em matéria de electrificação, e que para o nosso País 
era nessa altura simplesmente revolucionário. 
Esta nova orientação, que tão profundamente havia de mostrar o seu valor e as suas 
consequências não foi apreciada, melhor dizendo, passou desapercebida no seu início, 
pois poucos a puderam conhecer a priori, e destes ainda menos acreditaram nela.” (idem) 

 

O impacto da distribuição da energia eléctrica à cidade na forma que decorreu por via 

do contrato de 1938 motivaria a satisfação deste engenheiro consubstanciada nas 

seguintes palavras: 
“Todavia os resultados hoje verificados, após 15 anos de aplicação larga, sem reservas, 
entusiástica até e com plena convicção, são completamente apreciados pela cidade, pelo 
país inteiro que os olha como exemplo a seguir, e até meios internacionais especializados 
que os consideram admirados pela sua grandeza e tão rápida evolução, e que deslocaram 
a posição do Porto, em matéria de consumo de energia para aplicações domésticas, dum 
dos últimos e mais mesquinhos lugares para uma das primeiras posições da Europa.” 
(idem) 

 

Os reflexos da descoordenação da distribuição da energia eléctrica vividos no país e na 

cidade do Porto até à década de 1930 eram de tal ordem graves que, não tendo havido 

uma alteração estrutural no sistema, o panorama inerente ao próprio desenvolvimento 

económico teria resultado numa inactividade generalizada, principalmente nos centros 

urbanos de grande e média dimensão onde proliferavam várias empresas que 

contribuíam com a sua acção para que tal tivesse lugar. 

Ainda na análise de Machado Vaz temos que: 
“No complexo económico da electricidade portuguesa, verificava-se no Norte 
(electricamente o Norte e o Sul eram nessa altura independentes) excesso de 
possibilidades em relação ao mercado; as centrais eléctricas, embora pequenas e 
construídas em ritmo lento, rodavam ao longo de cada dia e durante muitos anos com 
largas disponibilidades inaproveitadas de máquinas e água. 
O que acontecia nas centrais passava-se nas linhas de transporte, subestações e redes de 
distribuição.A estagnação dos consumos era aflitiva e para a exemplificar basta que se 
diga que, na década de 1930 a 1940, a produção de energia registada pela Estatística 
cresceu 200 milhões de KW/h., ao passo que na década seguinte, 1940 a 1950, a produção 
aumentou quase 500 milhões, e de 1951 para 1952 a produção cresceu 300 milhões.” 
(idem) 

 

A cidade do Porto possuía, então, uma rede mal aproveitada, praticamente só usada 

para a iluminação pública e detinha um contrato com a União Eléctrica Portuguesa que 

era lesivo relativamente à gestão e desenvolvimento urbano, quer no plano das 

entidades públicas, quer no das empresas privadas e particulares, factos que, segundo 

a análise de Machado Vaz, se alteraria a partir de 1939. 
“Quanto à cidade do Porto, pode referir-se que se considerou excepcional o aumento de 
meio milhão de KW/h. Do consumo de 1940 relativamente ao de 1939, ao passo que os 
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últimos anos acusam incrementos de ordem de 12 a 15 milhões, ou seja 24 a 30 vezes mais 
que na época de antes da guerra.” (…) “Estes factos e a legislação da época permitiram, 
por um lado, e fomentaram, por outro, uma concorrência activa e benéfica entre sistemas 
produtores, que foi aproveitada para lançar as novas bases em que se iria desenvolver a 
utilização da electricidade no Porto. Quanto à posição da Câmara por essa altura, podia 
resumir-se desta maneira: Contracto tradicional, digamos assim, com um dos grandes 
produtores do Norte, a União Eléctrica Portuguesa, a preço elevado; 
Uma rede de distribuição potente e mal utilizada por ser praticamente só destinada à 
iluminação, sem consumos industriais apreciáveis; 
Certa liberdade de actuação permitida pela lei, o que lhe podia facilitar a sua posição 
negociadora.” (idem) 
 

O ciclo vicioso era evidente pois a energia não se consumia porque era comercializada 

a um preço elevado e pelo facto de não haver consumo, o preço de aquisição não podia 

ser reduzido na proporção do fomento do seu consumo. 

A nova situação vigente a partir de 1939 proporcionou novas perspectivas para o 

desenvolvimento local pois, como afirmava Machado Vaz, 
“As empresas fornecedoras que tinham energia sem colocação e viam desta forma 
possibilidade de a venderem, embora a preço reduzido; 
Aos SMGE que tinham uma rede inaproveitada e em consequência um mau rendimento 
económico; 
A cidade do Porto que ficava com energia à sua disposição a preços até então nunca 
praticados em Portugal.” (idem) 
 

Num período de economia de guerra como então se vivia em Portugal e na Europa, a 

população aderiu ao acesso à energia eléctrica, pois os usuais combustíveis utilizados 

na vida quotidiana haviam encarecido exponencialmente. Todavia, esta situação seria 

lesiva dos interessas das empresas de fornecimento de energia eléctrica e, no caso do 

Porto, a condição primordial existente em 1939 – energia em excesso – acabaria por se 

desvanecer e as empresas referidas começaram a desinteressar-se do contrato firmado 

com a Câmara Municipal do Porto originando, como já escrito, a denúncia do acordo e 

a urgência para o município de estabelecer outro para que a cidade continuasse a 

usufruir das vantagens da electricidade para o seu desenvolvimento e quotidiano. 

Com o aumento do consumo tornou-se necessário executar um conjunto de obras de 

reforço da rede e dos equipamentos associados, provocando custos agravados que não 

se poderiam reflectir na tarifa cobrada – este cenário foi possível de suportar até ao 

início da década de 1950, mas era evidente a urgência de rever a questão mantendo as 

tarifas acessíveis aos cidadãos e às empresas, continuando a estimular o consumo. Esse 

era o panorama no final do ano de 1953 e no essencial, foi o que motivou a assinatura 

de novo contrato. 

 

Albino Machado Vaz, novamente nos comentários críticos ao novo contrato de 

fornecimento de energia eléctrica, expressa a opinião do município relativamente à 

questão e salienta as razões que permitiram, apesar de todas as condicionantes locais, 
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nacionais e internacionais, manter, fomentar e até ampliar a rede de distribuição e o 

próprio consumo público urbano. 
“Rendeu-se já nalgumas palavras proferidas a justiça devida à Junta de Electrificação 
Nacional, podendo-se sem desprimor para ninguém distinguir o seu Presidente de então; 
mas embora possa ser acusado de falta de modéstia, eu quero hoje, como Presidente 
deste Município, realçar a acção dos Serviços Municipalizados no êxito de experiência de 
electrificação duma grande cidade. Sirva-me de desculpa a convicção em que estou de 
que a obra ali realizada não é só de um; é obra de um grupo de boas vontades 
constituindo uma equipa convicta, entusiástica, cheia de fé e devoção á coisa pública. 
Tivemos lugar de escrever, como director desse grupo de boas vontades, que não bastava 
publicar uma tarifas num jornal, fosse ele o «Diário do Governo», para que se 
conseguissem os resultados que se registam.” (idem) 

 
O conflito instalado em 1951 apenas se resolveria no final de 1953, sobretudo devedor 

de duas cartas que a Câmara remeteu ao Governo após um conjunto de exposições 

verbais que nada tinham logrado em benefício da cidade. 
“Assim, em Junho de 1952, a Câmara escrevia: 
- «O preço de aquisição da electricidade terá de ser o mais baixo possível, porque a 
energia destina-se essencialmente à elevação de águas, á tracção eléctrica e aos Usos 
Domésticos. 
Quanto às duas primeiras aplicações, elas gozam em toda a parte do Mundo de tarifas 
baratas. 
Quanto à última e mais importante, só os baixos preços são capazes de distribuir pelos 
habitantes os benefícios a que têm direito pela valorização dos recursos nacionais. 
Mas um preço baixo só poderá conseguir-se através duma imposição governamental às 
entidades possíveis fornecedoras» - 
Em Outubro de 1952, como não se tivesse ainda tomado qualquer decisão, de novo e 
apreensivamente esta Câmara expôs superiormente a necessidade e urgência da 
resolução. Nessa exposição se escrevia: 
- «A presunção que quem quer pode fazer de que não será pela falta ou atraso da 
assinatura dum contracto que a cidade do Porto vai ficar ás escuras, a partir de 30 de 
Junho de 1954, pode revelar-se: um erro técnico pela falta de instalações capazes de 
assegurarem o fornecimento, uma confusão administrativa pelo desconhecimento das 
cláusulas que hão-de reger as relações contratuais entre as partes, um desastre económico 
para a exploração dos Serviços Municipalizados por tardia adaptação dos preços de 
venda ao novo preço de compra».” (idem) 

 

O espectro do retorno à situação vigente antes de 1917 (resgate do Serviço pela 

Câmara) pairava sobre a administração dos SMGE e sobre a vereação municipal. 

Nesse sentido, para que se entenda os objectivos desta evocação neste preciso 

momento de possível ruptura (só resolvido com a acção do Governo), cumpre 

sublinhar o papel do então vereador Armando Marques Guedes na resolução do 

problema da posse e exploração da rede pública. (Guedes, 1917) 

De facto, embora por razões diferentes, a situação vivida em torno do novo contrato de 

fornecimento de energia eléctrica à cidade do Porto incorria, na prática, num processo 

de incapacidade de previsão e de gestão dos recursos essenciais à vida urbana 

contemporânea. 
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No ano de 1917 a questão era com a Companhia do Gás e resultava do contrato de 

concessão assinado entre o Município e Charles Georgi a propósito da distribuição e 

exploração do gás hidrocarbonado em 27 de Março de 1889, pelo prazo de vinte e cinco 

anos nas condições que estabelecem as suas cláusulas 1ª e 2ª, respectivamente. 
“O concessionário, companhia, sociedade ou empresa gozará, durante o prazo de vinte e 
cinco anos, do direito exclusivo de fornecer o gás por meio de tubos colocados no subsolo 
da via pública, tanto para a iluminação pública como particular da cidade do Porto, sob as 
condições e prescrições, que seguem: 
A concessão, a que se refere a condição anterior, não obsta à iluminação independente de 
uma canalização na via pública; entendendo-se e estipulando-se, todavia, que a Câmara 
se obriga, nos primeiros quinze anos da concessão, a não empregar outro sistema para a 
iluminação da cidade, além do gás hidrocarbonado fornecido pelo concessionário.” 
(idem) 
 

Em 1894 dera-se a revisão do contrato, sem recurso a novo concurso, prolongando por 

mais vinte e cinco anos a concessão à Companhia em regime de exclusividade e sem 

garantias de serviço. Mas os prolongamentos da concessão, sempre por períodos de 

vinte e cinco anos e sem que os contratos tivessem expirado, conheceriam novo acto, 

logo em 1900 com novo prolongamento. 

Quinze anos passados, ainda com dez de vigência da concessão, segundo as palavras 

de Armando Marques Guedes, 
“A Companhia apela aflitivamente para a Câmara para que a auxilie. E esta Câmara 
exigente, violenta e descaroável, em Junho ou Julho de 1915, concede à Companhia um 
aumento de um centavo em metro cúbico, durante o tempo que entender justa e 
necessária tal concessão. 
Entretanto, não cessam também os pedidos de diminuição da iluminação pública da 
cidade que, em princípio do ano de 1916, se encontrava já reduzida a metade e depois a 
pouco mais de um terço. 
Essa diminuição foi-se acentuando de tal forma que bem pode dizer-se que, ao tomar 
conta da exploração dos serviços de iluminação, a Câmara encontra muitas ruas às 
escuras.” (idem) 

 

As conversações entre a CMP e a Companhia agudizam-se e, no final de 1916, esta 

última, segundo Armando Marques Guedes, “tenta um golpe de audácia, levantando o 

preço do gás sem consentimento da Câmara”. 

Este vereador portuense leva a sua indignação à Comissão Executiva da Câmara do 

que resulta um conselho à resistência dos munícipes face à atitude da Companhia, 

embora de uma forma ambígua. 
(…)“A Câmara declara aos seus munícipes que tal aumento de preço é abusivo e extra 
contratual e, entendendo que, para já, a única acção profícua seria a da resistência dos 
consumidores, aconselha-os porém a que depositem o preço do gás consumido e 
verificado, nos termos da cláusula 51ª do contracto, para não dar lugar a que a 
Companhia lho possa cortar. 
Por sua parte, a Câmara, protestando contra a resolução da Companhia, chamá-la-á aos 
tribunais para que estes a convençam de que o seu acto é causa de rescisão do contracto 
por infringir a cláusula 5ª do contracto de 1889, confirmada pela 48ª do mesmo contracto 
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e pela disposição 2ª (transitória) da escritura de 1900, e reconheçam à Câmara o direito 
dessa rescisão. 
A Câmara não adopta, neste momento, o protesto violento do corte das condutas de gás, 
não só porque tal medida prejudicaria enormemente os seus munícipes, mas também 
porque ela só serviria os interesses da Companhia, cujo ideal seria restringir à iluminação 
pública a sua produção de gás. 
Reserva-se, porém, o direito de pôr ao Governo a questão como uma questão de ordem 
pública, para saber se ele lhe dá apoio e força.” (idem) 

 
Mas realmente o serviço encontrava-se afectado pelas contingências da economia de 

guerra vividas por toda a Europa e pelas condicionantes específicas que, no caso do 

fornecimento de combustível para a produção de gás (mas também de electricidade), 

se justificavam pelo que acontecia nas colónias ultramarinas inglesas, inflacionando o 

preço do carvão e da hulha.  

No final de 1917, após todo um período de apresentação de justificações por parte da 

Companhia do Gás para a intermitência do serviço prestado e por ter cessado de facto 

a sua exploração, a Câmara resgata este serviço. Mas não resgatou apenas a parte que 

ainda continuava sob a tutela da Companhia, tendo passado para a propriedade do 

município também o serviço e o património da Sociedade Energia Eléctrica.  

Nas escrituras de 1894 e 1900 entre a CMP e a Companhia, respectivamente no seu 

artigo 2º e base 2ª, pode ler-se que “toda a canalização estabelecida nas vias públicas da 

cidade e nas praças e largos, com os respectivos candeeiros, fica ipso facto constituindo 

propriedade da Câmara Municipal sem indemnização alguma.”, ao que se acrescenta 

“Tudo quanto aos referidos contractos (1884 e 89) se estatui a respeito da canalização e 

material da iluminação a gás existentes na via pública, é de agora em diante extensivo 

à canalização e material da iluminação eléctrica, nas mesmas condições.” 

E como, em 18 de Outubro de 1906, a Câmara Municipal do Porto autoriza o pedido de 

delegação da parte correspondente à energia eléctrica noutra companhia, embora com 

a mesma responsabilidade solidária perante a concessão municipal, o resgate teria 

forçosamente que incidir sobre as duas companhias e não apenas sobre a do Gás. 

Da leitura e interpretação da escritura entre a Companhia do Gás e a Sociedade Energia 

Eléctrica do Porto, este entendimento assumido em 1916 revela-se absolutamente 

legítimo. 
“Por escritura de 11 de Dezembro de 1907, lavrada na nota do notário Mourão, a 
Companhia do Gás do Porto transferiu para a Sociedade Energia Eléctrica do Porto todos 
os direitos relativos à concessão de electricidade, sendo essa transferência feitas nas 
condições que o Conselho de Administração julgasse conveniente. Na mesma escritura 
encontra-se mais o seguinte: - «Que sendo os primeiros outorgantes representantes 
legítimos da Companhia do Gás do Porto e estando legalmente habilitados para outorgar 
o referido trespasse, quer por virtude das citadas deliberações, quer por virtude do artigo 
26º dos estatutos da mesma Companhia, e tendo sido pela Ex.ª Câmara Municipal do 
Porto autorizada essa transferência em sessão de18 de Outubro do ano findo, sob a 
condição de ficarem intactas as responsabilidades que a Companhia do Gás do Porto tem 
para com o Município e que abrangem tanto a parte da concessão respeitante ao gás 
como à força eléctrica, conservando-se as duas concessões solidárias dessas 
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responsabilidades, vêm os primeiros outorgantes pela presente escritura efectuar 
definitivamente, em nome da Companhia do Gás do Porto, o presente contracto com a 
Sociedade Energia Eléctrica do Porto.” (idem) 

 

Nesse sentido, entendendo o fundamento da concessão como o decorrente destes dois 

serviços, a Câmara apenas recuperou para o património e gestão municipal aquele que 

correspondia ao serviço concessionado em 1906. 

 

A situação herdada pela Câmara com a retoma da concessão – com a incorporação no 

seu património dos activos edificados e industriais – encontra-se caracterizada no 

parecer do Delegado Municipal, Director Técnico da Exploração em 19 de Maio de 

1918: 
“Quando em 17 de Novembro de 1917, a Ex.ª Câmara Municipal do Porto tomou posse 
das instalações, teve imediatamente a impressão do descalabro em que se encontravam as 
duas fábricas do gás e da electricidade, organismos fundamentais da exploração. De todas 
as secções dessas fábricas, de todos os seus aparelhos e maquinismos, dimanava uma 
impressão de abandono de ruína e de miséria que profundamente feriu todas as pessoas 
que assistiram ao acto de posse. Montanhas de detritos de toda a ordem ocupavam os 
espaços que deveriam encontrar-se cheios de combustíveis necessários à exploração das 
indústrias, e dos quais existiam tão pequenas quantidades que não chegavam para um 
dia de trabalho. Na fábrica do gás, as retortas de distribuição, cheias de fendas, deixavam 
fugir para a atmosfera grande parte do gás destilado, e permitiam que para os gasómetros 
fosse enviado um gás misturado com tal quantidade de ar e gases inertes (que pelas 
fendas entravam nas retortas), que a mistura resultante, que estava sendo emitida para o 
consumo público, era absolutamente imprópria para a iluminação e até para os usos 
industriais. Na fábrica de electricidade, três caldeiras paradas e outras três (insuficientes 
para o serviço) a trabalharem em péssimas condições, donde resultavam que todos os 
dias, nas horas de carga máxima, a luz era fraquíssima. As caldeiras em serviço 
reparavam-se de dia, à pressa, ainda quentes, para trabalharem à noite. 
E tudo o mais, em ambas as fábricas, no mesmo teor.” (Porto, 1918) 

 

Com o final da 1ª Guerra Mundial, o papel das fábricas de gás em Portugal ia sendo 

substituído pelas centrais eléctricas e a electricidade, mais concretamente a sua 

distribuição e exploração urbana, começava a ser pensada como uma alternativa 

energética quer para uso dos Serviços do Município, quer para a Indústria, quer para 

as populações em geral. Mas, enquanto perdurasse a incapacidade dos produtores e 

fornecedores não darem uma resposta adequada às necessidades urbanas e às 

condicionantes impostas pelo município (especialmente no que concerne à 

estruturação da rede, ao tipo de serviço prestado, à regulação do sector energético e, 

sobretudo, uma maior difusão do seu uso e ampliação de consumo), tornar-se-ia 

impossível equacionar esta rede como parte estruturante da vida urbana. De facto, no 

caso do Porto, só a partir de 1939, a cidade poderia começar a levar em consideração, 

como um sistema capaz de se enquadrar no planeamento, gestão e decisão do 

município, o item energia eléctrica. 
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Fig.581 e Fig.582–Processo de obra conflituante com outros serviços municipalizados, 1954 e 1956 

   
Fig.583 e Fig.584– Processo de obra conflituante com outros serviços municipalizados, 1957  

 
Fig.585– Processo de obra conflituante com outros serviços municipalizados, 1956 
 
PT/CMP/CMPEA/SMAS/Arquivo de Obra/Abastecimento de água/Processos de obra com outras 
entidades e serviços/STCP/1954-57 
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Fig.586–Processo de obra conjunto com os STCP, 1956 

 
Fig.587–Processo de obra conjunto com os STCP, 1956 

 
PT/CMP/CMPEA/SMAS/Arquivo de Obra/Abastecimento de água/Condutas/ 

Obra com outras entidades (STCP)/[1950]/peças escritas e desenhadas/projecto 
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Fig.588–Processo de obra conjunto com os STCP, 1956 

 
Fig.589–Processo de obra conjunto com os STCP, 1956 

 
PT/CMP/CMPEA/SMAS/Arquivo de Obra/Abastecimento de água/Condutas/ 
Obra com outras entidades (STCP)/[1950]/peças escritas e desenhadas/projecto 
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4. Em trânsito [para o Livro 4] 
A organização e o desenvolvimento do território contemporâneo deve muito aos 

esforços de dotação de urbanidade consubstanciados ao longo dos últimos cem anos 

pela inclusão do assentamento das redes infrestruturantes. Todavia, trata-se de uma 

urbanidade incompleta pois, pela lentidão e desencontro dos tempos de realização das 

diferentes obras e pela ausência de vontade política para as integrar nas prioridades 

dos vários instrumentos de planeamento de âmbito local, regional e central, acabaram 

por enfermar de uma dupla invisibilidade. A primeira, indexada à sua própria 

natureza – maioritariamente obra de subsolo ou de pavimento – foi impedindo a real 

percepção da sua importância. A segunda, decorrendo directamente deste último 

factor, ainda não conseguiu adesão suficiente para que se tornassem no factor 

estruturante da equação do território. 

 

As tentativas cíclicas de criação de organismos inter-municipais ou mesmo regionais 

de coordenação, essenciais para a sua regulação, funcionamento e abrangência foram 

falhando, mais uma vez por falta de vontade política, independentemente da forma de 

organização política do Estado, do maior ou menor grau de autonomia dos poderes 

locais.  

 

No caso do território portuense a situação atingiria o cúmulo da desorganização 

aquando da entrada em funcionamento dos últimos serviços municipalizados (STCP), 

gerando-se, como atrás afirmado, situações de verdadeira paralisia no planeamento e 

na obra, mas também na gestão corrente das infraestruturas. Por outro lado, a relação 

de supremacia da cidade do Porto relativamente à área do Grande Porto foi 

paulatinamente diminuindo desde meados da década de 1950, no momento em que os 

então chamados concelhos limítrofes começaram a ganhar mais importância na esfera 

da região portuense. Quando, no final da década de 1960, se tentou constituir uma 

entidade de coordenação das obras infraestruturantes municipais e no início da década 

de 1970 se desenharam os grandes instrumentos de planeamento de redes 

intermunicipais já a situação de reivindicação do espaço político de cada um destes 

municípios era de tal ordem que a acção dessas entidades pouco ultrapassava o âmbito 

dos documentos produzidos não chegando a ter expressão e visibilidade que 

permitisse influenciar as decisões políticas e técnicas, as quais continuariam a ser 

tomadas isoladamente. Acresce que, dada a natureza centralista do Estado Português, 

seria muito difícil que estas iniciativas municipais vingassem. E é na consciência deste 

quadro que se dá corpo ao próximo livro, concluindo, em contexto de reportagem 

cronológica e de contemporização do tempo presente, sobre a construção da realidade 

que no decurso do presente Livro se tentou caracterizar a propósito dos exemplos 

estudados.  
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[A Cortina] 

LIVRO 4 
Da Reflexão e da Razão 

 
 
 
 
 
 
 

“Contava-se uma anedota acerca do meu pai, que era músico. Encontrava-se ele algures 
com uns amigos, quando, provindos de um rádio ou de um gramofone, ecoam os acordes 

de uma sinfonia. Os amigos, todos eles músicos ou melómanos, reconhecem 
imediatamente a Nona de Beethoven e perguntaram ao meu pai: «esta música, é o quê?» E 
ele, após uma longa reflexão: «Isso parece ser Beethoven.» Todos tiveram que reter o riso: 

o meu pai não reconhecera a Nona Sinfonia! «Tens a certeza disso?» «Sim», disse o meu 
pai. «Beethoven da última fase.» «Como é que consegues saber que pertence à última 

fase?» então o meu pai chamou-lhes a atenção para uma determinada ligadura harmónica 
que Beethoven, mais jovem, nunca poderia ter utilizado.”  

 

(Kundera, 2005: 11) 



 630

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 631

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Notas para uma reflexão, em conclusão 
 
1.1. Em esperança  

De plano e de estratégia na afirmação do município no final do fontismo  

O Plano de Melhoramentos da cidade do Porto apresentado à Câmara Municipal em 

sessão extraordinária de 26 de Setembro de 1881 pelo seu presidente José Augusto 

Correia de Barros constituiu, de facto, o documento fundador da contemporaneidade 

portuense no que respeita ao planeamento urbano do seu território, pelo menos no que 

concerne à componente estratégica. 

A sua dimensão, agregadora da obra das vereações anteriores (nomeadamente da de 

Francisco Pinto Bessa), e a ponte que estabeleceu com o futuro revelaram-se decisivas 

para a orientação dos desígnios da urbanidade então pretendida para o espaço da 

cidade. A importância deste documento é fulcral para o início de uma nova era.  

A sua indexação a Correia de Barros é devida, sobretudo, ao acaso da sua presidência 

(por falecimento do anterior edil municipal) ter herdado um conjunto de projectos de 

transformação da cidade as quais, justamente faz referência no texto do plano de 

melhoramentos que transporta a chancela da vereação da sua Câmara. 
“Assim pois, e concluídas quasi as grandes obras que tornarão para sempre memorada a 
fecunda iniciativa de Francisco Pinto Bessa, tornadas commoda e seguramente viáveis as 
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ruas de maior trânsito, desaffrontadas as finanças do município, e solidamente estabelecido 
o seu crédito, é chegada a occasião de emprehender novos, e por ventura mais largos 
melhoramentos, cuja realisação, há muito reclamada, se torna hoje inadiavel necessidade.” 
(Correa de Barros, 1881) 

 

Correia de Barros, desejando que o Porto continue a ser considerado a segunda cidade 

do país (a seguir à capital do Reino), coloca, logo no início do documento, o que 

considera serem os principais factores de isolamento que, segundo a sua Câmara, 

condicionavam o desenvolvimento urbano e regional da cidade. 
(…)”não pode deixar de radicar-se cada vez mais profundamente no ânimo de todos os 
que têem a peito o desenvolvimento e a prosperidade d’esta terra, a convicção de que 
muito mais que o já feito urge fazer-se de prompto para que a segunda cidade portuguesa 
conserve o lugar a que tem direito entre as terras civilisadas. 
Se ninguém hoje em dia desconhece que as vias de communicação accelerada são um 
poderoso elemento de prosperidade, e um factor importantíssimo da riqueza das nações, 
não está menos averiguado que a sua labutação cercêa consideravelmente o movimento e 
ávida de todas as povoações que não têm a felicidade de ser testas de linha.  
Assim o Porto, há poucos annos ainda estação forçada para todos os viajantes que 
percorriam o paiz do norte a sul, e ainda para os que do centro e do sul de Hespanha se 
dirigiam para as suas províncias do norte e do noroeste, acha-se actualmente, e desde que 
foram entregues à exploração os caminhos-de-ferro do Minho e do Douro, de todo 
privado d’aquela população flutuante com manifesto, e crescente prejuízo do seu 
commercio, e das suas indústrias. 
A estagnação, cada vez mais pronunciada, de certos ramos de commercio, há poucos annos 
tão florescentes, e que muitos attribuem ainda à temerosa crise bancária de 1876, não tem, 
nem pode ter por causa, senão o isolamento, a que o Porto se acha condemnado. 
Para combater este mal, que todos sentem, e de que todos se queixam, só um meio se me 
afigura efficaz; um pouco de reflexão bastará com effeito para levar a todos os espíritos o 
convencimento de que nem pode nem deve fazer-se nos horários das linhas férreas uma 
alteração, que restitua as cousas ao anterior estado. Pedil-o seria injustificável egoísmo; 
concedel-o reconhecida iniquidade. Obrigar milhares de viajantes que percorrem as nossas 
linhas férreas a demorar-se no Porto, por pequena que a demora fosse, o mesmo seria que 
feril-os com um imposto, desigual, porque os alcançava só a elles; iníquo, porque só nos 
aproveitava a nós; e absurdo, porque destruía em grande parte as vantagens da viação 
accelerada. 
O remédio natural, legítimo e efficaz, o único, que sem desdouro, e antes com honra nossa, 
devemos empregar, é progredir, e melhorar o modo de offerecer aos visitantes taes 
commodidades e conforto, que elles sejam naturalmente impellidos a prolongar e repetir as 
visitas.” (idem) 
 

A cidade do Porto necessitava de se reafirmar, quer no plano nacional, como no 

contexto europeu, principalmente no que respeitava à sua condição de praça comercial 

e financeira. Mas, também urgia dar seguimento e início a um conjunto de obras 

urbanas que, sustentadas por políticas públicas locais defensáveis financeiramente que, 

não tão dependentes das benesses eventuais da capital, ajudassem a transformar a 

imagem da cidade e dotá-la de factores de urbanidade. 
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Nesse sentido, o referido plano é precursor de um conjunto de ideias que, embora 

bastante mais tarde se viessem a concretizar, constituíam, de certa forma, um manifesto 

orientador da acção futura na esfera do desenvolvimento do município e da região. 

A questão das redes urbanas (águas, saneamento, iluminação pública e transportes), 

em paralelo com a ampliação do espaço público por via do alargamento, extensão e 

criação de arruamentos, constituía, em boa medida, o carácter e dimensão pública das 

suas teses. De facto, todo um conjunto de realizações e obra pública que se viriam a 

concretizar na cidade e na região, de uma forma irregular e intermitente durante quase 

cinquenta anos, em muito são devedoras dos princípios orientadores desta carta 

programática, à época, revestida de um excepcional poder de síntese, objectividade e, 

até, assertividade. 

 

Ao proceder à sua enunciação, a Câmara liderada por Correia de Barros coloca a tónica 

da acção política definitivamente no planeamento, organização e desenho do espaço 

público da cidade e do seu território, contrariando, ou pelo menos, ampliando, a 

dimensão assumida pelas vereações até à Câmara do Visconde de Lagoaça, de acção 

bastante restrita sobre esta dimensão essencial para a estruturação da vida municipal, 

assumindo o redesenho da orientação imprimida fortemente nos executivos que o 

precederam, especialmente no de Francisco Pinto Bessa. 

As preocupações e as premissas avançadas no texto deste plano necessitavam do 

comprometimento das finanças públicas e da Banca local e nacional. A forte vontade 

política de proceder aos melhoramentos descritos não seria suficiente para ultrapassar, 

por si, o início da crise financeira que, pelo menos desde 1876 assolaria o país. 

Contudo, é lícito falar de um compromisso de consenso entre os principais actores da 

gestão e decisão municipal que, embora a passo lento, se encarregariam de equacionar 

formas de inverter a imagem de cidade decadente em que o Porto se havia convertido 

por carência de meios próprios para executar as suas políticas públicas, mesmo 

quando, no plano nacional (especialmente entre as décadas de 1850 e 1870) a política 

assumida pelos governantes era profundamente desenvolvimentista. 

 

Embora o início da grande transformação urbana encontrasse somente espaço para se 

afirmar em concreto no período entre 1926 e o final da década de 1950, as suas bases 

iniciais de actuação relacionam-se definitivamente com este período de transição entre 

as décadas de 1870 e 1880, sintetizadas neste pequeno, mas essencial documento. 

Ainda longe das perspectivas municipalistas defendidas a partir da década de 1900, a 

solução para a realização da obra e para o melhoramento dos sistemas urbanos passava 

então pela concessão das empreitadas e da exploração a empresas de capital privado, 

que, à semelhança do que acontecia em muitas cidades europeias, possibilitaria, de 

uma forma muito semelhante ao que hoje apelidamos de parcerias público/privadas, 

dotar o território das condições essenciais para permitir o seu funcionamento como 

sistema. 
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* 

Decorrente do processo de estudo associado ao presente trabalho, considera-se de 

absoluta justiça intelectual afirmar que o Plano de Melhoramentos da Cidade do Porto 

de 1881 constituiu, no âmbito do período temporal abrangido pela presente tese, o 

documento essencial de planeamento urbano com perspectiva estratégica e ampla 

visão do futuro do território e da sua organização e gestão realmente relevante para a 

leitura das realizações da obra pública municipal (mas também nacional) que viriam a 

verificar-se. A sua capacidade de equação das reais problemáticas do território e das 

suas possíveis vias de organização e desenvolvimento revelar-se-ia estruturante da 

acção empreendida pelos responsáveis da gestão e decisão urbana durante pelo menos 

setenta e cinco anos após a sua formulação, síntese e apresentação pública. 

Esse documento, entendido atrás no texto como fundador da equação das questões da 

contemporaneidade e do espaço contemporâneo da cidade e do Porto em particular, 

quando conjugado com todo o trabalho de levantamento cartográfico e morfológico do 

espaço do concelho do Porto concretizado na carta da cidade do Porto dirigida por 

Augusto Telles Ferreira e publicada em 1892 (na qual, para além de uma minuciosa 

descrição do espaço do concelho do Porto, já é possível observar algumas das 

prioridades urbanas pensadas pelos decisores técnicos e políticos dessa época) teve, 

pela sua simplicidade e objectivação propositiva, uma importância excepcionalmente 

preponderante e sobrevivente às diferentes vereações que lhe sucederam, às alterações 

de regime político e administrativo que se foram verificando no país e mesmo às 

exigências próprias das modificações de ordem social que a sociedade em geral foi 

atravessando no período do entre séculos português, quer na vertente do tempo como 

do modo. 

 

Tratava-se de um projecto de cidade descrito e categorizado ao longo dos seus 

princípios estratégicos mas também no descritivo das obras essenciais que preconizava 

para o espaço público, a quase totalidade das mesmas tornadas visíveis no constante 

processo de transformação urbana a que o Porto tem vindo a ser sujeito nos últimos 

cento e cinquenta anos. Mas, especialmente no que respeita à construção da rede das 

invisibilidades (maioritariamente infra-estruturais, ao nível do pavimento e do 

subsolo) revelaria uma grande capacidade de equação das prioridades que acabariam 

por constituir permanências apesar dos vários momentos de ruptura da vida pública 

nacional e local. 

A discussão subjacente aos conteúdos deste plano, fortemente imbuída da ideologia e 

das dinâmicas do pensamento higienista europeu continuaria actual para além da 

transição de século e, no campo da acção municipal, acabaria por se tornar na base das 

suas políticas públicas, reforçando o valor e a dimensão desta temática, praticamente 

encabeçar a escrita desse texto estratégico. 
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Ao longo do presente estudo, mais concretamente do seu corpo central (livro 3) tentou-

se tornar evidente a premência dessa afirmação fundamentando-se na investigação 

documental que informa de conteúdos este processo de escrita. 

No caso específico da cidade do Porto e da região sobre a qual exerce alguma 

capacidade de influência territorial, política, económica e social a, como afirmado no 

texto apresentado por Correia de Barros, “mais momentosa e menos adiável de todas 

as necessidades do município” será mesmo a das águas e de todos os factores que com 

ela se relacionam na equação do espaço urbano e da urbanidade. 

Com a evolução das políticas e da política pública local e nacional e com as diferentes e 

diversas contingências impostas pela densificação populacional e industrial do espaço 

da cidade portuense, será mesmo esta inadiável questão a sobrepor-se a todas as outras 

e, de certa forma, reflectindo sobre este processo de estudo que abarca outras temáticas 

de índole municipal, a dominar as próprias prioridades de investigação de forma a 

entender os processos de formação do espaço construído e das suas dinâmicas sociais 

no período temporal em análise. 

 

 

1.2. Em utopia 

Da convicção do papel do município como núcleo basilar da República 

A Câmara portuense, maioritariamente de vereação republicana desde 1907, expressa 

as suas inquietações, propostas e projectos ao Governo provisório da República, numa 

representação datada de 23 de Dezembro de 1910, assinada, entre outros, pelo seu 

presidente, José Nunes da Ponte. 
“Num Estado democrático, perante as imperiosas exigências das sociedades modernas, o 
papel dos Municípios comporta tal latitude que a definição da sua acção política 
administrativa dificilmente pode ser concebida fora de uma noção integral de função 
constitucional do Estado. 
Desdobramento sociológico deste organismo primário, os Municípios têm de reassumir, 
na fase avançada de progresso social que marcou o advento da República, a sua função 
basilar de núcleos de vida cívica, que lhes dá carácter proeminente e indissolúvel desde o 
alvorecer da nacionalidade, e que não conseguiram apagar as ominosas extorsões 
perpetradas contra as franquias locais pela política centralista, esmagadora e absorvente 
do último período monárquico constitucional.” 
(…)”Uma infinidade de assuntos que lá fora se concentram na actividade municipal, 
absorvendo tantos esforços e dedicações, numa tarefa das de menor destaque, mas das de 
maior proveito, da gigantesca obra do progresso: - a questão da instrução primária, geral 
e profissional; a da higiene urbana, pública e particular; a da fruição colectiva, num 
regime económico modelar, das comunidades primárias: a água, a luz, a viação, a das 
construções económicas, que transformam o lar, revigorando a família e educando o 
cidadão, e tantos outros constituem bem um elenco vastíssimo que se impõe às futuras 
administrações locais, a aduzir às velhas atribuições municipais conferidas pelas leis e 
pela tradição, e que correspondem a outras tantas necessidades elementares dos povos, 
essas mesmas lamentavelmente desatendidas no regime de penúria, de desordem e de 
opressão que asfixiava a vida municipal.” (Porto, 1911) 
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A necessidade expressa da definição de um plano de acção na cidade e da 

correspondente dotação financeira são pontos directamente expostos ao Governo. 
“A realização ainda que lenta e gradual, mas persistente, de um plano que cumpre fixar 
desde já os lineamentos, supõe necessariamente um plano financeiro adequado, 
constituído sobre bases sólidas, economicamente coordenadas aos objectivos. 
Na ordem administrativa actual, os meios financeiros adstrictos à acção municipal são 
prescritivamente amalgamados na especificação detalhada, ilógica e mesquinha, das 
atribuições municipais, sob a forma genérica de autorização para estabelecimento de 
taxas e lançamento de impostos, e implicitamente, na faculdade, passível também de 
aprovação tutelar, de realização de contratos para serviços de interesse público, em 
alguns dos quais se compreendem subsídios ou participação de benefícios em favor do 
cofre municipal. Circunscritas a estes limites, as receitas dos municípios derivam, pois, 
fundamentalmente do imposto, que os processos administrativos consagrados lhes 
adjudicaram nestas duas divisões principais: - as contribuições indirectas, de percepção 
própria das Câmaras, e incidindo quase todas sobre géneros de alimentação, o que 
constitui portanto um encargo suplementar ao excessivo peso dessa ordem de 
contribuições, - e os adicionais às contribuições gerais do Estado, que representam do 
mesmo modo um agravamento à iniquidade fundamental em que repousa todo o nosso 
regime tributário.” 
(…)”E sob este ponto de vista não é demais afirmar que o Município do Porto foi sempre 
rude e iniquamente tratado pelos Governos da Monarquia, que não só vinham 
absorvendo a proveito do Estado receitas provadamente municipais, como finalmente lhe 
prescreve encargos pertinentes a serviços do Estado, exemplificados nos orçamentos 
ordinários do Município e em outros documentos, publicados por esta Câmara.” (idem) 

 

No sentido de elencar os postulados essenciais do exercício da vereação, são reforçadas 

as ideias defendidas em anteriores representações da Câmara perante o Governo. 
“Na sua representação de 9 de Abril de 1907, pouco depois da actual vereação assumir o 
seu cargo, foram formuladas, além de outras, como a do imposto de praça, que esta 
Câmara vê com reconhecimento será espontaneamente transferido pelo Governo da 
República para a administração do Município, as seguintes reclamações principais:” 
(…) “3º Pedindo a revogação do decreto de 18 de Junho de 1901, (…). “Do mesmo modo 
todos os serviços de saúde e higiene urbana não podem deixar de ser centralizados nas 
Câmaras, desde que a elas incumbe a jurisdição sobre outros serviços intimamente 
ligados àqueles; - polícia e fiscalização de edificações, esgotos, águas, limpeza, 
matadouros, mercados, etc. 
A Câmara pede a reintegração de todos os serviços de saúde e higiene na esfera da sua 
administração, simultaneamente com a sua dotação legal.” 
“4º Insistindo especialmente sobre a situação difícil em que se encontra o município em 
relação à obra de saneamento da cidade, e os encargos financeiros correspondentes à 
mesma. 
Pôs-se em relevo a importância desproporcionada do conjunto das receitas municipais 
para os encargos que as obras já efectuadas actualmente absorvem, a que haverá a 
acrescentar novos dispêndios com a sua manutenção logo que a Câmara tomar conta 
dessas obras, e com a sua conclusão necessária, - as ligações com os prédios. Apontou-se 
o encargo anual para o serviço do empréstimo de 1.700:000$000 reis autorizado por 
decreto de 21 de Novembro de 1903 destinado a essa obra na importância de 93:546$376 
reis a que, já depois dessa representação, foi acrescido o do empréstimo suplementar de 
100:000$000 reis, autorizado por lei de 18 de Setembro de 1908 para completar o 
pagamento da importância do contrato de 1.800:000$000 reis com a Empresa Construtora 
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Hughes & Lancaster, cujo encargo anual é de 5:212$812 reis, contribuindo para esta verba 
o Estado nos termos da lei de 27 de Junho de 1903 com o excedente de 129:500$000 reis, 
do imposto de consumo sobre vinhos cobrado pela Alfândega, a que se refere o primeiro 
ponto da aludida representação, suprimento calculado para o ano civil corrente em 
33:732$832 reis, e ficando o saldo a cargo do cofre municipal.” 
“Mostrou-se como à magnitude de tais compromissos não poderão corresponder 
resultados práticos de nenhuma espécie, entretanto que não se efectuar a ligação com os 
prédios, - e as dificuldades que oferece o problema, por se não ter previsto o 
abastecimento da água necessária, em condições económicas, para o seu regular 
funcionamento, o que custará sensíveis encargos à economia municipal e à particular, 
além do que exigirá a ligação com os prédios, sacrifícios de resto inevitáveis para salvar o 
enorme capital empregado nesta obra e realizar os fins de primacial interesse público que 
a determinaram. 
Desejando neste intuito apressar a obra das ligações, a Câmara depois de longas e 
exaustivas negociações com a empresa construtora da primeira parte da obra, que não 
quis aceitar as bases do concurso aprovadas pelo Governo, no qual se atendeu a todas as 
condições necessárias de garantia de interesses municipais e particulares, - abriu 
definitivamente concurso para as obras das ligações com os prédios, o qual foi 
adjudicado ao único concorrente Agostinho Rodrigues Monteiro, pela quantia de 34$300 
reis, por cada ligação, em 23 de Dezembro de 1909. 
Reconhecendo a absoluta necessidade de proceder sem demora à construção das ligações, 
a Câmara deliberou, por maioria, em sessão de 23 de Junho de 1908, que estas ligações 
fossem pagas directamente pelos proprietários, mediante uma taxa correspondente ao 
custo de cada ligação, e ao juro e amortização do empréstimo necessário para tal fim a 
qual taxa seria paga no período de quatro anos, mas desejando facilitar o mais possível 
este encargo, acaba a Câmara de deliberar em sessão de 24 de Novembro de 1910 que a 
taxa referida seja paga em prestações durante o período de dez anos, susceptível de 
remissão. 
A Câmara pede portanto ao governo a promulgação de uma lei autorizando-a ao 
lançamento dessa taxa nos termos desta última deliberação e a contrair o empréstimo 
necessário para a construção das ligações da canalização geral da obra de saneamento 
com os prédios, nos termos do concurso efectuado para essa obra.” (idem) 

 

Na representação de 7 de Maio de 1908, 
“formulou esta Câmara mais as seguintes reclamações: 
(…) 7º Expropriação por zonas: é esta uma das medidas de mais largo alcance para a 
transformação das condições materiais no sentido da higiene e da beleza de uma 
povoação e que maior atenção tem merecido a esta Câmara, que a tem considerado à luz 
dos princípios que regulam esta matéria em países estrangeiros, nomeadamente em 
Inglaterra; dos resultados práticos por meio dela obtidos na transformação das cidades 
nossas afins, como o Rio de Janeiro e Lisboa, e iniciando ao mesmo passo estudos sobre 
um traçado de avenidas, e estimativas de expropriações e custo de construção, cujo plano 
importaria uma transformação radical da cidade. 
A lei de expropriação zonal, subordinada assim a princípios de primacial interesse social 
e de rigorosa equidade nas avaliações, cortando, porém, cerce por todos os abusos e 
explorações que pretendam sobrepor-se àquele interesse máximo, é o único meio de se 
poder levar a efeito melhoramentos que a cidade imperiosamente reclama, 
absolutamente impraticáveis com os nossos impeditivos e gananciosos que a mais 
simples expropriação municipal por utilidade pública encontra quase sempre, e também 
quase sempre favorecidos pela nímia condescendência dos tribunais em favor dos 
expropriandos. Onde mais necessária se torna a intervenção duma lei justa é nas 
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expropriações de casas insalubres que constituem um opróbrio e uma causa permanente 
de miséria e de degradação, atendendo-se em tais casos, como se faz em Inglaterra, só ao 
valor dos terrenos e dos materiais utilizáveis, e nos prédios deficientes sob o ponto de 
vista da salubridade, a esta causa positiva de depreciação. 
A lei de expropriação por zonas tem um enorme alcance social numa cidade de extensa 
população operária, como é o Porto, sob o capital ponto de vista da substituição das 
condenáveis habitações actuais por prédios baratos mas higiénicos.” 
(…) “Sob todos os pontos de vista torna-se portanto urgente a promulgação de uma lei de 
expropriação por zonas para esta cidade, e, tendo sido esta uma das questões de imediato 
interesse municipal mais cuidadosamente tratada, quer na representação referida, quer 
no segundo Congresso Municipalista, realizado nesta cidade em Junho deste ano, a 
Câmara pede para submeter ao Governo da República, com esta representação, o resumo 
dos trabalhos do Congresso com os votos adoptados por esta assembleia nesta matéria, o 
que constitui uma das mais fervorosas aspirações desta municipalidade.” (idem) 

 

A formulação de um regulamento para a Companhia das Águas, 
“8º: - Um dos maiores gravames que pesam sobre o público e que se opõe a rasgadas 
iniciativas de interesse geral, são sem dúvida os contractos contraídos a largos prazos 
para o exclusivo de abastecimento de água e de gás iluminante, que se pretendeu 
ilegitimamente tornar extensivo ao da luz eléctrica, pretensão que esta Câmara tem 
tenazmente combatido, e que hoje é lícito esperar, - não poderá ser sancionada por 
tribunais em que se impere a noção da justiça e do bem público. 
Longos, fastidiosos e infrutíferos têm sido do mesmo modo os esforços que esta Câmara 
tem empregado para exigir a equitativa interpretação do contracto sobre águas, tendo-se 
sempre malogrado tais esforços contra as disposições leoninas desse contracto, agravadas 
por um regulamento talvez mais leonino ainda, datado de 2 de Dezembro de 1886, que 
preceitua sobre as relações entre a Companhia e os consumidores, de um modo lesivo e 
atentatório dos direitos e legítimos interesses individuais, como a prática de todos os dias 
está demonstrando. 
Sendo faculdade do Governo revogar ou modificar o referido regulamento, a Câmara 
pede em nome das garantias devidas aos munícipes num serviço público de tal 
importância, que seja radicalmente modificado o regulamento em vigor ao contracto com 
a Companhia das Águas.” (idem) 

 

A urgência da municipalização do serviço de abastecimento de água à cidade, referida 

no ponto 9º, deveria, na perspectiva da Câmara constituir uma prioridade. 
“9º O abastecimento de boa água em abundância e a preço barato tem sido talvez a mais 
bela das conquistas do municipalismo moderno, e das mais fecundas sob o ponto de vista 
de higiene social. 
Esta Câmara está convencida de que tal resultado só poderá ser conseguido entre nós 
pela municipalização, o que exigirá o resgate do contracto actual, operação que poderá 
tornar-se prática, com um cuidadoso estudo da matéria contractual que envolve e da 
situação particular da questão do abastecimento de águas no Porto. 
Operações semelhantes têm sido efectuadas em cidades estrangeiras, com assinaladas 
vantagens, sendo exemplo do apoio prestado pelos governos aos municípios neste 
sentido, a lei italiana de iniciativa do gabinete Giolitti, que permitiu a incorporação de 
serviços públicos adjudicados a empresas particulares nas administrações municipais. 
A Câmara solicita a atenção do Governo para tão importante assunto, abrindo assim 
caminho para que as Câmaras possam entrar no campo da municipalização dos serviços 
públicos que, entre nós, deve, - seguindo o mesmo levantado critério de administração, - 
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produzir resultados tão vantajosos como os que tem provado em municípios 
estrangeiros.” (idem) 
 

Na parte final do documento em análise, a Câmara Municipal do Porto reforça a 

importância da autonomia municipal como factor de desenvolvimento local mas 

também de contributo para o desenvolvimento do país. 
“E não pareça estranho que neste documento esta corporação demoradamente se fixe em 
questões de carácter local, porque tais factos não importam menos à interdependência 
real que vincula a prosperidade local e regional à do país inteiro. É axiomática a verdade, 
assim para as nações como para os indivíduos, que a sua integridade exige o vigor e a 
autonomia funcional de cada um dos seus órgãos. 
Ora, ao observador mais indiferente é palpável a decadência material e o definhamento 
da segunda cidade do país, que contrasta desoladamente com os progressos realizados 
não só em cidades congéneres do estrangeiro, mas mesmo do país, e ainda com a soma 
enorme de energias, de vida laboriosa e produtiva, de sacrifícios e abnegações 
memoráveis, e à positiva contribuição de valiosos recursos materiais com que esta cidade 
tem concorrido sempre para a liberdade, a riqueza e o bem-estar da nação. 
Porto e Paços do Concelho, 23 de Dezembro de 1910. 
José Nunes da Ponte, 
Presidente  
e Vereadores.” (idem) 

 

 

1.3. Em força  

Da regulamentação da municipalização republicana, em Ditadura 

A 25 de Março de 1927, o Ministério do Interior, através da sua Direcção Geral de 

Administração Política e Civil, no articulado do Decreto nº 13:350, determinou que as 

Câmaras Municipais poderão deliberar sobre a municipalização de serviços públicos 

de interesse local.  

À data, ainda de acordo com o preâmbulo do referido decreto, 
“A municipalização de certos serviços de utilidade pública é uma realidade. 
Cerca de quarenta municípios exploram directamente certos serviços de interesse local, 
sobretudo de serviços de iluminação, abastecimento de águas e viação, não contando 
neste número os que exploram da mesma forma matadouros, abastecimento de carnes, 
frigoríferos e outros. 
Mas o certo é que neste ponto, infelizmente se confinam na disposição imprecisa do artigo 
94º, nº19, da lei nº88, de 7 de Agosto de 1913, pelo qual será lícito às Câmaras «deliberar 
sobre a municipalização dos serviços locais». 
Demasiadamente e em extremo vaga esta disposição, ela não foi ainda regulamentada. 
E daí resulta que cada um dos corpos administrativos interessados regulamentou a seu 
modo, e por vezes com evidente excesso de poder, aquela faculdade, não sendo por isso 
exagerada a afirmação de que se tem vivido, pelo que ao seu exercício respeita, à margem 
da lei.” (Dec. 13:350) 

 

A legislação posterior a 1915, como é admitido nesse mesmo texto preâmbulo, 

reconheceu e tentou menorizar a situação criada, concedendo regalias aos municípios 

de maneira a favorecer a municipalização, sendo disso os exemplos das seguintes leis: 



 640

“A lei nº1:024, de 23 de Agosto de 1920, autorizou o Governo a conceder às Câmaras 
Municipais pelo prazo de cinco anos, que a lei nº1:789, de 29 de Junho de 1925, prorrogou 
por outros cinco, isenção de direitos de materiais destinados a construções e explorações 
de serviços de abastecimento de águas e iluminação eléctrica.” (idem) 

 

A estas iniciativas legislativas somou-se o Congresso Municipalista de 1922 que 

perfilhou o projecto apresentado pelo então deputado Alves dos Santos, o qual se 

pretendia ver promulgado como lei e integrado no Código Administrativo a elaborar, 

mas, como a acção legislativa demonstrou, sem realização efectiva. 

Os Governos pós 1926, mais concretamente a partir de 1927, deram início à codificação 

da legislação administrativa do Estado, aproveitando a brecha da lacuna regulamentar 

herdada do regime da Iª República. 
“Aqui ficam, nas suas linhas gerais, estabelecidas as faculdades das Câmaras pelo que 
respeita à municipalização de serviços, como fica também, naquelas linhas sóbrias que 
uma lei deve comportar, regulada a sua organização e o seu funcionamento. 
Adoptou o Governo, na sua elaboração, não o critério de adaptação de moldes de outros 
países, mas, sobretudo, o de dar expressão jurídica às realidades verificadas – e muitas 
com notável brilho e utilidade pública – em Portugal. 
Procurou dar expressão a aspirações bem definidas, ao mesmo tempo que acudir a 
exigências manifestas da administração local, que, com o desenvolvimento da vida 
moderna, surgiram, podemos dizer, de há cinquenta anos para cá.” (idem) 

 

A regulamentação deste decreto surge com novo decreto, o nº 13:913, que se aplica às 

bases da acção municipalizadora inscrita na matriz desta última legislação e que, entre 

o seu articulado define quais os serviços a municipalizar, a necessidade de criar 

projectos técnicos e financeiros para os novos serviços, a necessidade da sua 

regulamentação e forma de gerência, bem como o quadro de pessoal, organização 

funcional e funcionamento. 

Os serviços em questão deverão, segundo o decreto, abranger as seguintes áreas, como 

consta do 
“Artigo 1º - Os serviços públicos de interesse local que às Câmaras Municipais é lícito 
municipalizar serão os seguintes: 
1º A instalação e exploração do abastecimento de água potável; 
2º A limpeza, saneamento e esgoto públicos, com remoção ou utilização dos detritos 
urbanos; 
3º A produção, transporte e distribuição de electricidade e de gás, 
4º A construção e exploração de mercados, de matadouros e frigoríferos; 
5º A construção e exploração de balneários e de lavadouros públicos; 
6º A construção e a exploração de meios de transporte; 
7º Quaisquer outros serviços de produção ou distribuição de mercadorias e de prestação 
de trabalho que se destinem à satisfação de necessidades ou interesses locais.”  
(Dec 13:913) 

 

Também as obrigações e direitos na área do planeamento financeiro, da agregação de 

serviços em entidades multi municipais, assim como os prazos de implementação dos 

serviços ficaram definidos logo de início, preparando o figurino que se afirmou, em 
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muitos casos danosamente, nos anos seguintes, como são patentes nos artigos 14º, 15º e 

24º. 
“Art.14º Quando as necessidades da exploração ou desenvolvimento dos serviços 
municipalizados exigirem a realização de empréstimos ou a criação de quaisquer outros 
encargos a comissão administrativa apresentará à Câmara Municipal respectiva, em 
relatório os motivos que justificam a realização daquelas operações ou a criação de 
encargos, em face do plano de melhoramentos ou de ampliação de actividade a realizar, 
assim como justificará a garantia da solvência dos créditos solicitados ou dos encargos 
criados. 
Art. 15º A federação municipal para a administração em comum de um ou mais serviços 
municipalizados deverá ser, deliberada separadamente por cada uma das Câmaras 
interessadas. 
Artº 24º As Câmaras municipais que à data da publicação do decreto nº 13:350, com força 
de lei, de 25 de Março de 1927, que regula a municipalização de serviços públicos de 
interesse local, tenham municipalizado serviços ficam obrigadas a fazer, até 25 de Março 
de 1928, a organização desses serviços em harmonia com as disposições deste decreto e 
deste regulamento.” (idem) 

 

* 

A acção da edilidade portuense, no que respeita à infra-estruturação do espaço 

concelhio (mas também inter e multi municipal), através das suas diferentes formas de 

organização e gestão (mais municipal, municipalista ou até federalista e regional), 

principalmente pelas responsabilidades que foi assumindo, concentrou-se de uma 

forma directa nas questões associadas à salubrização e à melhoria das condições 

básicas de vida no campo estratégico da água, muito mais do que noutras áreas que, 

embora sobre as quais tivesse algum domínio e até acabasse por municipalizar o 

serviço (electricidade – SMGE – e transportes – STCP), não conseguiu controlar em 

termos de responsabilidade de gestão integrada nas várias acções e instrumentos de 

planeamento e de execução de obra pública. 

 

O envolvimento do município na questão das águas verificou ser, como atesta a leitura 

dos múltiplos documentos consultados, mais preponderante do que nas outras áreas 

que, no campo das infra-estruturas urbanas, constituíam matéria de preocupação da 

sociedade portuense. 

Por ser transversal a todas as classes sociais, directa ou indirectamente falando, ela 

afectava condicionando a vida pública mas também a vida privada, não constituindo, 

apesar do vislumbre do lucro obtido, assunto de especial interesse para o capital 

privado e as suas instituições mais ou menos representativas na sociedade de entre 

séculos. A consciência disso acabaria por determinar a pouca apetência para a sua 

exploração privada, deixando na responsabilidade do município a sua gestão e 

administração em nome próprio ou por interposta companhia estrangeira, ao contrário 

do que se passava no sector dos transportes e das redes de energia. Nesses sectores o 

panorama, como se abordou na escrita deste estudo, era completamente diferente, 

sendo múltiplas e de diferentes interesses as entidades privadas interessadas na 
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rentabilização do lucro, quase sempre de uma forma descoordenada e, muito tarde e, 

de uma forma pouco eficaz, absorvidas pelo município. 

 

Com trajectórias e, sobretudo, destinos diferentes, a questão da viação urbana e da 

distribuição da energia eléctrica, acabariam por, em tempos diferenciados, ser 

incorporadas como serviços municipalizados, mas mão se pode estabelecer o paralelo 

em termos de capacidade de incorporação não planeamento e na definição de 

estratégias para o espaço urbano pois, mesmo quando tal aconteceu – electricidade, 

1917 e transportes urbanos, 1946 – a tutela municipal revelou ou inaptidão para a sua 

gestão ou asfixia pela demasiada presença do Estado Central no seu controlo e, 

sobretudo, enquadramento estratégico. 

Com a questão das águas, a situação foi, apesar de tudo diferente, acabando por se 

revelar como factor estratégico de ordenamento e equação do território municipal e 

regional de forte preponderância do município do Porto. 

 

Daí resulta a opção estratégica da própria escrita deste corpo central de estudo, o qual, 

não deixando de abordar as questões associadas à produção e exploração da energia 

eléctrica e à instalação e exploração da rede de transportes urbanos no território 

portuense, acabou por debruçar-se, convictamente e após vários momentos de estudo, 

sobre aquelas temáticas, sobre a questão da urbanidade municipal alicerçada na 

construção da rede de distribuição e exploração das águas e do saneamento que, a 

partir de 1927, passariam a estar completamente sob a tutela do município – 

constituindo, efectivamente, parte essencial do processo de desenvolvimento do 

território da responsabilidade directa do poder municipal. 

 

Como se teve oportunidade de reflectir ao longo do presente trabalho, no âmbito de 

uma aplicação tardia das ideias e fundamentos teóricos do municipalismo (ou pelo 

menos da sua visão comprometida com a ideologia do Estado português a partir de 

1926) – ela própria uma das questões inerentes à originalidade do processo de 

transformação do território portuense que aqui se tenta informar tendo por referência a 

pesquisa e a investigação realizada em sede de vários arquivos municipais e nacionais, 

interpretando e reflectindo sobre o conjunto de documentos processuais e 

administrativos dos seus acervos que possibilitaram o seu esclarecimento. 

 

A propósito da questão do abastecimento água à cidade surge a oportunidade de se 

abordar a invenção da imagem contemporânea portuense. O processo em questão, 

factor da sua riqueza documental e importância estruturante na obra pública da 

responsabilidade do município portuense no período em estudo possibilitou a inclusão 

de outros da acção municipal no que respeita à implantação e desenvolvimento das 

redes urbanas na equação da organização e desenvolvimento do Porto na área de 

influência directa num território que aqui se define como sublinhadamente mais 
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abrangente do que as suas fronteiras administrativas restritas, julgando-se, através da 

sua interpretação, permitir algo mais do que a mera descrição processual. 

 

Nesse sentido, admitindo, como referido no presente texto, a importância da incursão 

no passado na justa medida das motivações e dúvidas do tempo presente, verifica-se e 

admite-se que esta questão não é um tema encerrado em si mesmo nem sequer 

circunscrito a um tempo pretérito perfeito. Pelo contrário, para além de se revestir de 

uma actualidade bastante forte, demonstra, pela discussão no tempo presente 

(alterações em estudo no quadro da legislação sobre ambiente e desenvolvimento do 

território) e pela sua importância no futuro próximo (possível escassez e falta de 

racionalidade na sua distribuição e exploração), ser um dos mais relevantes factores a 

considerar na elaboração de futuros instrumentos de planeamento do território. De 

certa forma uma permanência estrutural e estruturante, a questão da água, dominou 

subliminarmente a vida urbana durante todo o período de formação e consolidação da 

contemporaneidade e demonstra ser, pela acuidade aparente, predominante no âmbito 

das agendas políticas, sociais e económicas locais, nacionais e internacionais.  

 

Os inúmeros congressos internacionais nos quais os técnicos e alguns responsáveis 

políticos da Câmara do Porto foram participando entre as décadas de 1930 e 1950 nas 

diversas áreas do serviço municipal, pelo que significaram no plano do enriquecimento 

do conhecimento e das práticas de intervenção no espaço público da cidade, lograriam 

ser espaços de afirmação e legitimação das políticas de obra pública infra-estruturante 

do município, principalmente se considerarmos o momento político em que se 

enquadram. 

 

Na actualidade, quer a investigação e a produção científica neste campo quer a 

obrigatoriedade de cumprimento das directivas da União Europeia condicionam, 

efectivamente, desde esferas transnacionais, as práticas correntes e a própria acção 

legislativa e fiscalizadora dos organismos competentes, orientadoras dos princípios a 

seguir no plano de um desenvolvimento territorial cumpridor de mínimos básicos e 

essenciais de urbanidade e sustentabilidade. Mas, dada a relação de forças entre os 

institutos públicos e os grupos privados, tal como no passado, também na actualidade 

não é possível isolar os factores e os índices de desenvolvimento e conforto humano 

das políticas de controlo dos recursos estratégicos do planeta, na sua maioria, segundo 

a informação que é veiculada através dos meios de comunicação social, das agências 

governamentais, das entidades internacionais e da consulta dos documentos que é 

permitido aceder, adversos à sustentabilidade do sistema na sua formulação global e 

integrada, numa perspectiva que possibilite a acção do plano e do projecto de dotação 

de urbanidade, em democracia. 
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1.4. Em asfixia  

Do sistema administrativo do Estado Novo na praxis municipal 

Marcelo Caetano (uma das mais proeminentes personalidades do Estado Novo), 

enquanto professor da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, sintetiza, no 

seu Manual de Direito Administrativo publicado em 1937, uma parte fundamental do 

pensamento do regime que se estabelecera, de facto, em Portugal a partir de 1926 e que 

veria a sua Constituição homologada no ano de 1933. 

Nesse sentido, porque o presente estudo dá corpo à teoria de que a grande transformação 

vingou em Portugal nesse período histórico (como já afirmado e à semelhança do que 

acontecia no continente europeu), ao mesmo lhe interessa interpretar, concluindo o 

corpo central desta dissertação, os fundamentos que norteavam a administração do 

Estado português, concretamente nos factores que directamente influenciavam a 

formulação das políticas públicas de âmbito local e que, por último, reinventavam as 

formas de organização e desenvolvimento da cidade e do território por ela tutelado. 
“Se o sistema administrativo implica a existência de uma ordem de autoridades 
especialmente encarregadas de desenvolver certa actividade distinta da que incumbe às 
autoridades judiciais, parece que, antes de mais, se deve averiguar qual seja a natureza e 
o conteúdo dessa actividade, isto é, que característica distingue a função administrativa 
das restantes funções do Estado? 
Em três critérios se têm inspirado os autores para resolução deste problema: 
- o critério material atende à matéria própria de cada função, isto é, à qualidade dos 
interesses ou à natureza dos actos que formam o seu objecto; 
- o critério formal olha antes à forma que o exercício da função reveste, ou seja, os 
processos jurídicos que propriamente lhe pertencem; 
- o critério subjectivo conduz a definir a função pelo órgão que a desempenha, pelo 
sujeito da acção.” (Caetano, 1937) 

 

Das várias tentativas de caracterização da função administrativa pelo critério material, 

Marcelo Caetano destaca três: a dos fins do Estado, a psicológica e a jurídica. Para este 

estudo, interessa salientar a primeira por se tratar daquela que, embora criticada por 

Marcelo, determinou fortemente a praxis do Estado Novo e uma parte significativa da 

legislação portuguesa do século XX: 
“O eminente jurista alemão Jellinek entende que o Estado prossegue três fins: 1º, o 
estabelecimento e a conservação do direito; 2º, a afirmação do seu poder; 3º, o 
desenvolvimento da civilização. 
E prossegue-os por dois meios: a) fixando regras abstractas (legislação); b) desenvolvendo 
uma actividade concreta. 
Se esta actividade concreta visa manter o direito, consistindo em decisões individuais 
proferidas em processo contencioso, temos a jurisdição. 
Se a actividade concreta procura realizar os fins de conservação do Estado e fomento da 
cultura, produz a administração. 
A função administrativa consistiria, portanto, na actividade concreta do Estado dirigida à 
realização dos seus fins não jurídicos (afirmação do próprio poder, desenvolvimento da 
civilização).” (idem) 
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Marcelo Caetano apelida esta teoria de “sugestiva”, embora realce o seu inconveniente 

de unir as funções e os fins do Estado, facto que refuta por pensar que “não parece 

provada a existência de uma relação necessária entre certa função e determinado fim, 

contrapondo ao carácter exclusivo das funções legislativa e jurisdicional na realização 

do direito, a contribuição poderosa da administração. 

Como afirma “a administração age; a legislação e a jurisdição permitem agir 

juridicamente”. 

Esta premissa sublinha a importância do poder executivo na organização do Estado 

Novo e coloca a legalidade, ou melhor, a sua consecução, do lado do sujeito ou da 

corporação dominante, colocando o processo administrativo na realização dos fins do 

Estado. 

 

Voltando à questão do serviço público e à sua vertente de exercício local, admite-se, da 

interpretação da discussão jurídica latente no período em estudo, que os três focos em 

análise versavam sobre que formas de exploração conviriam aos interesses do Estado, 

entendendo-o como uma unidade administrativa e indissociável nas partes que o 

compunham. Ao contrário do que acontecia nas décadas anteriores, o Estado julgava 

ser capaz e desejável proceder à administração directa do serviço público, recorrendo 

cada vez menos a fórmulas anteriormente experimentadas e julgadas lesivas dos seus 

interesses estratégicos como o arrendamento ou a concessão. 

A complexidade das relações entre os vários agentes da sociedade participantes nestes 

dois últimos processos de desempenho do serviço público, todo o atraso na sua 

implementação que foi resultando, no caso português, da sua experimentação 

generalizada ao território nacional, mas também a necessidade política do estado deter 

o controlo dos sistemas estratégicos essenciais à sua própria sobrevivência, levaria à 

consagração legislativa e sucessiva regulamentação dos processos de administração 

directa. Segundo Marcelo, 
“A administração directa consiste na exploração do serviço público por agentes 
administrativos, sob a direcção, inspecção ou fiscalização tutelar dos órgãos do Estado ou 
das autarquias locais. A administração directa pelos municípios constitui a 
municipalização de serviços e origina os serviços municipalizados ou régies municipais. 
Pode a régie ser simples, autónoma ou interessada. 
A régie simples existe quando o serviço público se integra na pessoa moral do Estado ou 
da autarquia local, isto é, não tem personalidade própria, nem autonomia administrativa 
ou financeira. O serviço público é explorado em regime de centralização. 
Na régie autónoma o serviço pode ou não ser dotado de personalidade colectiva, mas tem 
órgãos próprios, aos quais pertence, sob a inspecção ou tutela do Governo ou dos órgãos 
administrativos, a sua gestão. Se tem liberdade de dispor das suas receitas para ocorrer às 
despesas, segundo um orçamento privativo, goza de autonomia financeira. 
Em alguns casos, para evitar os desperdícios e prejuízos resultantes da falta de estímulo 
que à exploração dos serviços traria o interesse individual de um empresário, dá-se aos 
agentes participação nos lucros da exploração: é o que se chama de régie interessada, só 
possível, em rigor, na régie financeiramente autónoma.” (idem) 
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No caso do arrendamento do serviço, o carácter lucrativo do mesmo seria uma 

condição a contemplar, o que, no caso dos serviços básicos não era algo que servisse a 

missão e o propósito da sua realização. Quanto às concessões, no âmbito das 

autarquias locais (matéria em destaque no presente estudo) a opção deixara de 

interessar ao Estado. Esta forma de contracto e de prestação do serviço (opção 

preferida quando nem o conhecimento, nem a técnica nem os recursos financeiros 

estavam do lado do Estado), embora importante na fase inicial de expansão da obra 

pública em Portugal, como já aqui afirmado, não permitiria, no futuro, o planeamento 

e a decisão sobre as matérias fundamentais do interesse público nem sobre o 

ordenamento e gestão territorial. Assim, tal como Marcelo denota, a doutrina 

atravessou várias fases até chegar à equação defendida no Estado Novo. 
“Inicialmente só se via a concessão de obras públicas. Quando, no meado do século XIX, 
começou a generalizar-se o uso das então recentes «conquistas da civilização» - o 
caminho-de-ferro, sobretudo – o que de momento pareceu difícil aos governos, desejosos 
de proporcionar às nações o gozo de tais comodidades, foi a realização dos dispendiosos 
trabalhos a que a sua adopção obrigava. Jubilosamente se aceitou, pois, a colaboração dos 
homens empreendedores que se prestavam a fazer tão grandes despesas. E, para 
indemnização delas, permitia-se-lhes que tirassem das obras feitas o rendimento possível 
pelo funcionamento do serviço. Assim, a concessão de serviços públicos aparecia como 
contrapartida da obrigação assumida pelo concessionário de fazer as obras: o acto da 
concessão era, a esta luz, considerado um contracto sinalagmático de direito privado, 
inominado. Esta doutrina tinha porém, o defeito de esquecer que o serviço público nem 
por ser concedido perdia o seu carácter e podia ser deixado à exclusiva discrição do 
concessionário. A administração não pode desinteressar-se dos interesses realizados pelo 
serviço concedido, nem da forma por que se realizam.” (idem) 

 

É neste último postulado que se baseiam as políticas públicas indexadas à formação e 

consolidação dos serviços municipalizados, os quais, a partir da legislação sobre 

municipalizações publicada aquando da vigência da Ditadura Militar de 1926, 

predominariam na opção técnica e política de gestão do território e dos recursos 

municipais, sendo nesse quadro que se integra a transformação decorrida na cidade do 

Porto entre 1927 e 1951, ano em que o quadro de administração municipalizada 

estabiliza na sua componente formal, mas também na vertente prática do desempenho 

do serviço e enquadramento nos seus instrumentos de planeamento. Contudo, no que 

respeita às autarquias locais, embora se defendesse um processo de autonomia 

crescente (mas tutelada pela presidência do município), muito dificilmente o regime 

correria o risco de optar pela perspectivação descentralizada da gestão do território, 

pois, como admitido por Marcelo, “a verdade é que não é possível impor uma solução 

uniforme para todos os casos e defender sistematicamente a centralização ou a 

descentralização”. Como afirma, relativamente às autarquias, 
“a progressiva generalização dos interesses, o carácter dia a dia mais complexo da 
organização dos meios de satisfazer as necessidades colectivas obrigando ao emprego de 
grandes capitais e custosos processos técnicos, a facilidade de comunicações, a fuga das 
elites locais para os grandes centros, a destruição da nobreza territorial, as dificuldades 
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económicas dos proprietários rurais, - condenam a descentralização territorial a um 
progressivo declínio de importância na gestão administrativa.” (idem) 

 

Ao contrário da doutrina italiana, o sistema administrativo português evitaria um 

aumento da competência das autoridades locais dependentes do poder central, 

considerando que a descentralização institucional e a burocrática atende a meros 

factores políticos. Nesse sentido, apenas interessava impor a desconcentração dos 

serviços e a administração que os tutela, não privando o Estado Central da orientação, 

emenda ou anulação dos actos, mantendo, como advoga Marcelo, “um forte pendor 

coordenador e integrador das tendências centrífugas com o interesse nacional”. 

De facto, as administrações municipais, não passariam, neste período, de meras 

comissões administrativas, correias de transmissão do Estado Central, nunca se 

ultrapassando o regime provisório instituído logo em 1926. 

 

À semelhança do poder exercido pelas Câmaras, também a forma como estas se 

podiam associar era absolutamente controlado pelo Estado Central. No caso portuense 

(tal como em Lisboa) esta associação era mesmo obrigatória, imposta por lei para 

“realização de interesses comuns dos respectivos concelhos” associados. A 

denominação de “federação de municípios” não pressupõe, no caso portuense, 

nenhuma expressão de vontade local, contrariando em definitivo o estipulado na lei 

nº88, de 7 de Agosto de 1913, a qual permitia acordos entre as Câmaras para a 

realização de melhoramentos e serviços de utilidade comum, mas sempre de forma 

voluntária. Esta imposição de organização administrativa (alvo de bastante contestação 

como já se referiu neste estudo) pressupunha algo que Marcelo defende como interesse 

do Estado e que realça as mais-valias: 
“As federações obrigatórias com os concelhos urbanos maiores podem exercer outras 
atribuições além das que cabem a qualquer federação: concessão de obras e serviços de 
interesse comum, uniformização das cláusulas dos contractos de concessão dos vários 
concelhos, fiscalização comum sobre os actos dos concessionários, contractos de 
fornecimentos, regulamentação da segurança, estética e salubridade na comarca e 
fomento do turismo.” (idem) 

 

A defesa deste modelo reforçou a imagem de suburbanização dos concelhos da 

periferia da cidade, reforçando as políticas que visavam a subordinação dos “satélites”, 

como afirma, “do grande astro central” No seu discurso, os vários traços de 

suburbanidade hoje presentes na sociedade encontram-se sublinhados como 

vantagens. 
“E as razões são várias: a carestia das rendas no centro da cidade, que força muitas 
pessoas que nela exercem a sua actividade a procurar habitação nos arredores; o 
aproveitamento dos lugares de repouso e prazer, para aumento dos atractivos da cidade e 
recreio dos habitantes dela; o abastecimento urbano, para o qual trabalham os subúrbios, 
em constante comunicação com a cidade, etc.” Desta intimidade entre cidade e os 
arredores nasce uma população comum, servida por comunicações fáceis e baratas, e com 
interesses solidários. Assim, o habitante dos subúrbios que quotidianamente frequenta a 
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grande cidade, adquire as necessidades e os hábitos dos citadinos e tem interesses 
estreitamente ligados aos destes.” (idem) 

 
Em torno deste facto fundamental – “a cidade que influi e domina para fora dos seus 

limites, com invencível poder centrípeto” – surge uma complexa teia de problemas 

administrativos, de gestão e de decisão sobre um território “maior” que necessita de 

ser planeado de uma forma conjunta de forma a coordenar os diversos interesses e 

condicionantes específicos sem perder a ideia do território como um todo, como um 

contínuo, organizado em rede, tendo como estrutura, as redes, muitas delas, redes de 

invisibilidades. 

 
 
2. Palavras necessárias para uma reflexão em contexto 
2.1. Da transformação e da invenção 

(…) “o problema de saber de que falamos quando usamos a palavra «transformação», o 
problema de saber como é possível ler ou determinar a existência de uma transformação. 
Transformação significa, neste caso, mudança de forma de algo que entretanto 
permanece, diferente, através dessa mudança. Ou seja, uma «transformação» supõe um 
processo (uma acção) em que se conjugam permanência e mudança. Lida de outro modo, 
a palavra diz a acção de formação de algo, através de um processo de mudar a forma de 
algo que já existia. A noção de forma, aqui suposta, é parte da palavra «formação» e indica 
uma configuração sobre a qual se exerce uma mudança e a nova configuração que daí resulta. 
Neste sentido, a significação da noção de forma não se constrói por oposição a «sentido» 
ou a «conteúdo». Na forma, neste caso, é parte de um processo de formação, deformação 
ou transformação (dos sentidos). As palavras em cuja constelação «forma» adquire este 
seu sentido são palavras como acção, actividade, trabalho ou força.” (Gusmão, 1997) 

 

A grande alteração de paradigma urbano que conduziria à formação da cidade do 

Porto dos tempos contemporâneos ocorreu, de facto, no que respeita às matérias em 

estudo, no período que ao longo do texto se denomina de entre séculos – entre a 

afirmação e a derrota do projecto liberal na Europa. Esta transformação, adoptando as 

palavras de Manuel Gusmão, nunca poderia ter acontecido sem a conjugação de 

determinadas acções e circunstâncias que, articulando permanências e rupturas, 

inventaram um novo projecto de cidade que ainda hoje continua por terminar. 

A nova configuração urbana – fortemente dependente das redes das invisibilidades, 

das possibilidades da infra-estruturação – encontra nesse período histórico a sua 

génese como se pensa ter demonstrado tanto no Livro 2 como no Livro 3. 

 

O recurso metodológico à interpretação desse período justifica-se por conter factores 

essenciais ao entendimento da actualidade, no âmbito das matérias estudadas.  

O posicionamento estratégico aqui defendido – que obriga à leitura da idiossincrasia 

desses tempos (mas também a um estudo das conjunturas que o antecederam) – tenta 

contribuir para o processo de equação de novos caminhos. 
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A aprendizagem dos processos de formação deste novo século, aludido 

recorrentemente no texto (no campo da obra feita e das ideias), importa para o 

esclarecimento da escrita. É um posicionamento estratégico que, recusando qualquer 

forma de preponderância exclusiva desse período histórico no processo de formação 

da sociedade actual, releva a sua determinância excepcional no entendimento da 

evolução das sociedades modernas e contemporâneas no âmbito das matérias em 

análise. 

Ao longo da investigação, a leitura das discussões e das reformas desse período é um 

recurso constante (numa perspectiva de contemporização e não de descrição), 

utilizando-as de uma forma didáctica para compreender parte substancial da “grande 

transformação” que criou a contemporaneidade. 

 

Para a leitura do processo sócio-histórico dessa era verifica-se inclusivamente a 

necessidade de perceber as repercussões que a Revolução Francesa (1789) teve no 

processo de desenvolvimento da sociedade e do território em Portugal. De facto, 

sublinha-se que o país iniciaria o seu percurso de transformação logo no período de 

ocupação dos exércitos napoleónicos e que os ideais de mudança assentariam a sua 

fundação nessa época, desencadeando todo o processo subsequente, após um período 

de desarticulação forte (e forçada) do território.  

O que se passaria então, desde esse momento até à agonia liberal do final da década de 

1920, consubstanciou-se em avanços e recuos diluídos ao longo desses mais de cem 

anos de ocupação territorial estrangeira (repartidos entre a invasão francesa e o 

“protectorado” britânico) os quais, de facto, se prolongariam no tempo (económica, 

financeira e politicamente) até ao realinhamento da política nacional de alianças e 

modelos de Estado e sociedade (Alemanha e Itália) permitida pela vitória do regime 

autoritário do Estado Novo (todavia sem os processos prévios de instalação de matriz 

sangrenta e dilacerante das sociedades alemã e italiana). Contudo, resultado da 

distância temporal que a contemporaneidade nos permite, tal como o século XIX, o 

século XX, nascido em Portugal na década de 1930, apenas se limitaria a adaptar ao seu 

ideário os factores de permanências da portugalidade. Após a reformatação do país 

decorrida nessa década (manifestamente curta para criar estrutura duradoura e 

sustentável), o Estado português, embora de perfil ditatorial (uninominal ou de um 

pequeno grupo de influência), facilmente seria reabsorvido pela ordem centenária dos 

grupos e das famílias que, de facto, governam o país, mantendo-o num constante atraso 

relativamente à obra do Progresso.  

 

 

2.2. Do Processo e do Projecto na afirmação da Obra Pública: a relação entre o técnico 

e o político 

Como se julga inferir da leitura do Livro 3, as flutuações de dominância entre o político 

e o técnico (ou entre a Técnica e a Política) foram tendo vários sentidos que fizeram 
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com que a preponderância oscilasse entre um e outro – facto que se reflectiu tanto na 

formação como na consolidação do espaço da cidade. 

O processo e os projectos que dele resultaram, nas suas componentes técnicas e 

tecnológicas, enfrentariam sempre, ou a oposição da sociedade que, por vezes, lhes 

demonstrava relutância e desprezo, ou a não dotação financeiramente sustentável dos 

orçamentos dos órgãos de decisão e gestão da “coisa pública”. Todavia, nos períodos 

em que, circunstancialmente, era dada a oportunidade aos técnicos de integrarem a 

governança (normalmente anos de grande expansão da obra pública – mas também de 

forte endividamento), a inovação e a mudança de paradigma civilizacional deixaram 

lastro suficiente, o que, de certa forma, contornava o facto de, por serem períodos de 

relativa curta duração no espaço e no tempo, a sua acção não provocar qualquer 

alteração da situação. 

Sempre que se verificava a supremacia da técnica (ou melhor, a sua incorporação nas 

prioridades imediatas de gestão) os resultados justificavam largamente os meios 

financeiros envolvidos, ainda que numa perspectiva de longo prazo. 

No caso do chamado “esforço de guerra” (e foram constantes nos últimos cento e 

cinquenta anos), os avanços e progressos resultantes do envolvimento dos técnicos no 

processo – justificando (muitas vezes hipocritamente) a afectação de dinheiros públicos 

a essas inovações – permitiram que, anos mais tarde, pela persistência do seu estudo e 

desenvolvimento, e pela perda da sua importância militar, fossem aplicados ao 

desenvolvimento das sociedades. 

 

Essas “guerras” não foram só entre nações, mas também entre classes antagónicas, 

facto que dominou o espectro das relações humanas na modernidade e na 

contemporaneidade. 

Nesse sentido, a reacção àquilo que se apelida de “igualização do progresso”, o medo 

do contágio das grandes epidemias e o receio do isolamento económico e cultural no 

plano nacional e internacional, fez sublinhar a necessidade de integração (recorrendo, 

como dito, ao empenhamento financeiro internacional) das grandes obras de regime no 

plano da governação do país, até para que este se pudesse afirmar como tal, como um 

território facilmente dominável pelas classes dirigentes, fortemente centralistas e 

conscientes de que o povo sempre estará do lado da situação. 

De facto, mais por inércia do que por convicção (pois a iliteracia política, no seu plano 

funcional, atinge, no caso português, índices extremamente elevados), os vários tipos 

de povo, atentando na geometria variável do termo, resistiriam, pela forte ignorância, a 

qualquer alteração radical dos procedimentos e da ordem habitual, colocando por 

várias vezes em questão os avanços que se tentaram implementar na esfera do 

desenvolvimento do território.  

Contudo, paradoxalmente, uma vez estabelecida a alteração (normalmente por decreto 

ou por imposição violenta), rapidamente a defendiam como se tratasse de uma 

permanência que existisse desde sempre. 
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2.3. A Política e o Homem na invenção da imagem da cidade 

A consideração da política e dos seus actos no contexto do processo de interpretação da 

invenção da imagem da cidade aporta para o estudo a mais-valia de um entendimento 

mais abrangente sobre o pensamento e o fundamento dos actos da governação pública 

e da discussão a ela associada, ampliando em muito a relação entre a reflexão e a razão. 

No plano do objecto de estudo, a revisitação do passado à luz dos factos e necessidades 

objectivas do presente pode induzir no investigador um posicionamento concordante 

com os fundamentos modernos da Dialéctica, numa tentativa de compreender o nosso 

tempo e de lhe dar respostas. O recurso que o presente estudo faz, em determinadas 

zonas da sua escrita, às áreas disciplinares da História, da Ciência Política e das 

próprias Relações Internacionais justifica-se pelo capital complemento de informação à 

consolidação das nossas áreas disciplinares: Arquitectura e Urbanismo. 

 

40 Anos após a Revolução do 25 de Abril de 1974, a propósito de algumas 

interrogações/incertezas da situação contemporânea, sentimos a necessidade de 

revisitar os diferentes projectos e exercícios do poder político, mas também as distintas 

práticas de cidadania e concepções de cidade e do seu espaço que contribuíram para a 

invenção da situação actual, na tentativa de a contextualizar e de encontrar 

permanências/rupturas que suportem a sua compreensão, dos “dois países” em 

confronto permanente, formados pelos da situação e pelos excluídos da sorte, pelos 

detentores do poder e suas ramificações e pelos outros. 

A discussão das questões urbanas que afectavam a população e perturbavam as suas 

elites, plasmada nos jornais, informa-nos da reacção dessa elite financeira/social ao 

“perigo” da igualização do Progresso e do seu horror à ocupação do espaço da cidade 

pelas desherdadas classes laboriosas.  

Neste contexto de realização, interessou-nos aqui relatar o processo de infra-

estruturação básica da cidade do Porto, no período referido, singular no panorama 

nacional, revelador da forte dependência externa que o país, mais uma vez, enfrentava 

e demonstrativo dessa permanente condição de exclusão. 

 

As relações no âmbito económico e técnico com duas das grandes potências de então 

(Inglaterra e França) caucionariam a formalização desses trabalhos essenciais à 

consagração do ideário do Progresso e do bem-estar humano durante os anos 

subsequentes, com fortes repercussões na actualidade. 

A momentosa questão do abastecimento de água à cidade e a resolução dos problemas 

associados à evacuação dos seus exgottos conduziriam o município portuense à 

concessão da construção da rede de abastecimento de água e à sua exploração a uma 

firma francesa (Compagnie Générale des Eaux) e à contratação da empreitada de 

realização do sistema geral de colectores de saneamento aos ingleses da Hughes & 

Lancaster, empresas de renome internacional e com provas dadas, no plano técnico em 

vários locais da Europa, Ásia e América Latina. 
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A importação do factor conhecimento revelou-se capital para a equação da resolução 

do problema, conduzindo à afectação de avultadas verbas do orçamento municipal 

(grande parte proveniente do empréstimo externo) contratualizadas para realizar os 

convénios entre o município e essas empresas. 

Os trabalhos no terreno, iniciados no ano de 1882 (abastecimento de água) e em 1903 

(saneamento), escaparam ao domínio político da municipalidade portuense, 

originando alguns processos de litígio com essas entidades estrangeiras que só se 

resolveriam no primeiro ano da Ditadura Militar, com a municipalização do serviço e a 

reunião das duas concessões na esfera pública, revelando como desastrosos os actos de 

concessão do serviço e empreitada públicas. 

 

A conjuntura internacional de crise política, económica e social, o estado latente e real 

de guerra internacional e a alteração do equilíbrio de forças no plano externo, 

conduziriam ao estado de quase falência dessas empresas e, consequentemente, deste 

processo pioneiro em Portugal, originando, muitas vezes, a intervenção directa das 

entidades consulares francesas e inglesas de forma a mediar os conflitos entre as 

diferentes partes. 

 

2.4. A pertinência do estudo e a complexidade do objecto 

Ao longo do percurso desta investigação, muitas das certezas iniciais foram dando 

lugar a dúvidas constantes e a um cada vez maior acumular de incertezas. Contudo, o 

motivo que me levou ao estudo das redes e à sua consideração nos actos de 

planeamento contemporâneos percorreu transversalmente a escrita do texto e o 

processo de estudo a ele associado, resistindo às hesitações. 

A necessidade de se pensar o espaço colectivo e de equacionar formas de estruturação 

do território alicerçadas em factores que tenham a capacidade de o cruzar e de articular 

diferentes e diversas escalas conduziu-me o pensamento para os factores de 

antecipação da construção do que é aparente em termos tectónicos, da componente 

visível do território da cidade ou da cidade e do território que constituem as redes das 

invisibilidades. 

O fascínio pela consideração do que foi permitindo essa construção das aparências, dos 

factores infra-estruturais e infra-estruturantes do território – por natureza mais estáveis 

e potenciais geradores da imagem da cidade e do seu território mais vasto sobre o qual 

exerce o seu domínio –, revelou-se, afinal, justificado. 

 

A dimensão do estudo infra-estrutural, sobre essas “redes do invisível”, ultrapassando 

os territórios convencionais da cidade consolidada, possibilita novos entendimentos 

sobre a organização do espaço do território, numa perspectiva inclusiva, de pendor 

mais sustentável, valorizando a sua componente pública. 
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O confronto entre esses dois paradigmas de construção do espaço da cidade (público e 

privado) e a delimitação das suas áreas de influência tiveram, no período em estudo, 

um forte impacto, discussão e participação pública. 

 

Concluindo este estudo sobre a invenção/formação/consolidação do espaço da cidade 

portuense contemporânea a partir das redes infraestruturantes (cruzando/ 

interpretando fontes primárias de informação e atentando no contraditório publicado 

sobre os destinos do espaço da cidade, políticas e obra públicas) evidencia-se o facto 

de, maioritariamente, não haver correspondência entre regime (Monarquia/República) 

e prática democrática, verificando-se picos de participação cidadã (política/cívica) no 

âmbito de praxis ideologicamente antagónicas, dependendo da governança. Daí ter 

achado premente a contemporização dos qualitativos identificadores/interpretativos 

dos vários contextos sócio-políticos e económico-financeiros que foram criando cidade 

e urbanidade. 

Neste âmbito, são aferidas permanências e rupturas, sociais, económicas e espaciais, 

sempre considerando a variação da definição legal de cidadão, as várias modalidades 

de censura pública e os padrões de participação cidadã, entre a equação romântica da 

civilização e a afirmação da autocracia e autoritarismo. 

 

Nessa época relevante de combate pelo Progresso, a discussão/participação pública no 

espaço publicado portuense, conjugada com a expansão nacional do universo eleitoral 

e do conceito de cidadão, a inclusão da sua opinião na gestão da coisa pública e a 

amplificação/multiplicação dos espaços de debate, revela-nos a importância conferida à 

descentralização/democratização do poder (já republicana e até socialista) que, na 

Monarquia Constitucional, surgiu pela acção reformista dos últimos anos do consulado 

fontista. 

Quando estudamos os factores recentes de formação da cidade contemporânea 

estamos conscientes dessa necessária revisitação do passado, do estertor caucionador 

das ideias românticas e do projecto liberal, no caso português, no Porto em particular. 

 

A consideração das complexidades, das incertezas e das descontinuidades do território 

da cidade (cada vez mais independente da organização administrativa) na cultura de 

urbanizar com redes é hoje recuperada no repensar do território urbano, revelando-se 

de maior urbanidade do que os zonamentos próprios dos conceitos de intervenção 

modernos. Nesse sentido, o pensamento sobre o espaço colectivo (à partida mais 

capacitante da socialização e da democratização do espaço da cidade) e a ponderação 

sobre as redes infra-estruturantes do espaço (naturais e mecanizadas) contribuíram ao 

longo do tempo para a ampliação da escala e da dimensão da cidade e para a sua 

preponderância sobre o restante território, tentando relacionar o espaço colectivo com 

a paisagem, promovendo (ou tentando promover) a sua integração nesse contínuo 

descontínuo. 
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3. Entre o documento e a investigação/acção 
“Gostaria de chamar a atenção para um aspecto que já foi referido a propósito da 
História. A articulação entre o conhecimento do passado e as dinâmicas da inovação.” 
(…) “A tradição não é apenas um património que se conserva e que se carrega; é também 
algo que se transporta e que se transforma, descobrindo-lhe um sentido no presente e 
perscrutando-lhe o leque de possíveis que a projectam em direcção a um futuro sempre a 
fazer. Esta é a aventura da historicidade em que todos nos encontramos mergulhados, e 
onde somos chamados a intervir como agentes de mediação e de reconfiguração. Se o 
pensar não substitui a acção prática, é, no entanto, um ingrediente incontornável da sua 
potenciação e do seu enriquecimento qualitativo.” (Barata-Moura, 2007) 
 

O recurso às técnicas de investigação social cedo se manifestou como um caminho a 

seguir de forma a poder atingir alguns dos objectivos relacionados com o 

entendimento dos processos de produção da documentação utilizada no presente 

estudo, mas também das formas de lhe aceder.  

A necessidade de integração no seio de algumas instituições públicas onde se alojam os 

principais fundos estruturantes deste trabalho conduziu a uma partilha (na medida do 

possível e do permitido) do quotidiano dessas entidades, levando a que, como 

investigador, tenha tido que compreender e acompanhar os seus processos diários de 

trabalho para me habilitar a participar nas suas acções. Por outro lado, a adequação aos 

grupos de trabalho e a complexa intromissão nas suas actividades evidenciaram, em 

todo o percurso, a indispensável manutenção do devido distanciamento e espírito 

crítico, essenciais à actividade científica, obrigando a uma racionalização constante de 

forma a não perturbar quer o curso da investigação quer as relações e o trabalho em 

curso nesses locais, nem prejudicar os seus processos e actores residentes. 

Esta técnica obrigou (pela sua própria definição) a longos tempos de permanência, a 

um contacto directo e frequente, a uma observação em situação, caldeando a 

subjectividade e sublinhando a condição de algum afastamento crítico, havendo 

sempre um momento em que, julgado atingidos os propósitos e os objectivos desta 

forma de trabalho de campo, tem lugar a retirada desses espaços. 

 

Considerando que o uso desta técnica foi importante na compreensão dos processos 

em estudo, sublinho a importância do seu uso nos trabalhos de análise documental que 

obrigam a uma espécie de miscigenação para encontrar a documentação e, de uma 

forma sistemática, entender e interpretar os seus processos e as razões da sua 

produção. Por outro lado, também este estudo se desenvolveu e conquistou a sua 

autonomia através da utilização de outra técnica metodológica muito usada nas 

Ciências Sociais e Humanas aqui aplicada e adaptada: a investigação acção. Assim 

sendo, a reflexão sobre a acção a partir da mesma permitiu a consideração da 

oportunidade única do investigador poder ser, ele próprio, um factor de mudança, 

aportando para o seio das organizações onde desenvolve o seu estudo os próprios 

resultados da investigação, ajudando a (interferindo na) racionalização dos processos 

associados às suas áreas de estudo. 



 655

As várias espirais geradas ao longo do processo de investigação (correspondentes a 

ciclos constantes e sistemáticos de planificação, acção, observação e reflexão) orientam 

o investigador para a prática e para o seu metódico questionamento e necessidade de 

prova, validação e exame científico, tendo como perspectiva um legado útil da própria 

situação de residência: o contributo para a melhoria da acção em si. 

 

No caso específico deste processo de investigação, o duplo objectivo de obter 

resultados nas duas componentes (investigação e acção) conduziu à realização de 

estudos intermédios e apoios científicos e técnicos no âmbito das minhas áreas de 

interesse académico que se foram cruzando com as necessidades das organizações por 

onde fui passando, gerando (ou contribuindo para a geração) novos conhecimentos e, 

sobretudo, para a sua implementação prática. 

O processo, claramente de pendor interactivo, funciona nos dois sentidos, sublinhando, 

neste caso, as vantagens do conhecimento específico técnico sobre as áreas da 

documentação em análise, incorporando as suas sínteses nos próprios processos de 

trabalho dessas organizações, como o demonstram os vários projectos que, decorrendo 

em paralelo, se serviram dos resultados intermédios da investigação, doando, sempre 

que possível, alguma parte da acumulação do saber julgada importante para o 

melhoramento do serviço prestado por essas instituições. 

 

 

4. A perspectiva de alargamento do campo de estudo 
Como já afirmado no corpo central deste trabalho, a sua incursão no passado 

decorreu na justa medida da necessidade de se compreender o tempo presente e de se 

pretender contribuir para a superação de alguns dilemas do ser e do estar 

contemporâneos. Nesse sentido, consciente de que o “laboratório” em que se tornou o 

tempo de estudo associado ao acto académico que agora se conclui decorreu na 

concordância estrita com a premissa acima enunciada, não seria possível terminá-lo 

sem que antes fosse feita uma reflexão crítica sobre as suas interpretações e conclusões 

e sem que se lançasse as bases do trabalho que, já amanhã, continua no plano dos meus 

objectivos de investigação. Faço-o, sobretudo, na vontade de ver concretizada – na 

aplicação prática do conhecimento adquirido, de uma forma propositiva – a 

possibilidade de contribuir para a resposta a alguns problemas da organização e 

gestão do território que são preocupação latente da sociedade contemporânea, 

considerando o valor acrescentado do estudo realizado sobre outras formas de o 

abordar e planear, as redes da sua infra-estruturação, possivelmente determinantes 

para o desenvolvimento humano. 

 

Em Portugal, as experiências passadas no campo da organização do território, da 

gestão dos seus recursos estratégicos, da manutenção dos seus serviços públicos 

essenciais e das formas de organização do Estado e das suas populações não 
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constituem, regra geral, matéria objectiva de reflexão por parte dos responsáveis pela 

definição das políticas públicas orientadoras da praxis corrente, resultando quer numa 

quase inexistente aprendizagem sobre os erros cometidos, como no desprezo e 

ignorância sobre as vantagens de algumas experiências pretéritas. 

 

O trabalho processual, de continuidade, enfrenta continuamente fortes obstáculos, 

sendo corrente a experimentação consecutiva de novas fórmulas ou a recuperação de 

outras que já demonstraram não se adequar à resolução de problemas idênticos.  

Esta situação, invariavelmente, resulta do alinhamento com agendas partidárias bem 

determinadas (como salientado nos Livros 2 e 3), traduzindo um conformismo 

político, uma incapacidade para efectuar as reformas do Estado e uma absoluta 

ausência de assimilação tanto da evolução permitida pelos avanços da técnica ou 

decorrentes da alteração dos paradigmas ou contextos e conjunturas próprias do 

natural processo de desenvolvimento humano. 

Esta, de facto,do meu ponto de vista, tem sido a história da contemporaneidade 

portuguesa. 

 

No caso particular da equação das redes no ordenamento e desenvolvimento do 

território em Portugal – nomeadamente naquele que, por razões políticas, sociais ou 

económicas se inter-relaciona com o espaço da cidade contemporânea –, verifica-se a 

sua completa desadequação às realidades de âmbito local, prevalecendo uma visão 

centralista, macrocéfala, inerente à própria organização do Estado. 

A consideração das redes naturais, das dinâmicas e fluxos territoriais das populações, 

a sua translação e fixação variável no espaço físico e a gestão dos recursos e serviços 

estratégicos regionais e locais não constitui, em absoluto, prioridade na definição das 

políticas públicas de ordenamento e desenvolvimento do território. 

Tal facto, suposto de ser comprovado pela simples leitura da imprensa periódica da 

última década, sublinha até a cada vez maior desarticulação territorial nos seus 

planos horizontal e vertical, contribuindo, para além do abandono de largas faixas do 

território, para a incapacidade de enquadrar esse espaço no próprio ordenamento 

físico, sem lhe destinar qualquer papel ou importância genérica ou específica. 

Assim, num país já de si tão pequeno, as distâncias materiais e imateriais vêm-se 

acentuadas continuamente, não se aprendendo a lidar com os espaços do vazio 

edificado e habitado e, muito menos, a enquadrá-lo nos instrumentos de 

planeamento. 

 

O processo de revisão dos Planos Directores Municipais está em curso e pode 

significar uma oportunidade para o repensar das prioridades a incluir nestes 

documentos, pondo em causa a sua função de zonamento e estimulando, 

inclusivamente, o seu reenquadramento no âmbito de figuras de plano de escala 

superior (planos estratégicos) que esbatam as divisões administrativas do território e 
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funcionem como documentos orientadores das políticas intermunicipal, no contexto 

de regiões e das suas várias inter-relações, que permitam um pensamento alargado 

para além das áreas de cada município. 

Esta perspectiva integrada e conglomeradora de esforços, meios e recursos, baseada 

no desenho das diversas redes naturais e humanas ou humanizadas, pode vir a lograr 

resolver o afastamento entre as várias partes (hoje dissociadas) que formam o 

território e que, ao continuamente serem desenhadas sem a noção do todo, acabam 

por perder a sua vocação agregadora e inclusiva. 

 

 

* 

Da “experiência laboratorial” do meu estudo centrado no território da cidade do 

Porto e na compreensão do seu processo de infra-estruturação do subsolo ficou a 

vontade de mudar de escala e dimensão, expandindo-as para além das fronteiras 

administrativas dos concelhos da foz do rio Douro. 

A matriz da divisão administrativa existente – que regra o espaço português por 

freguesias, concelhos, comunidades intermunicipais e áreas metropolitanas –, 

polemicamente regulamentada em 2013, suscitou a vontade de aferir, tomando como 

base o estudo portuense, o contínuo de território que constitui o vale do Douro 

português, verificando a possibilidade de aplicar a um espaço mais alargado, as 

premissas defendidas para o Porto e suas áreas de expansão de proximidade 

(concelhos limítrofes). Assim, num contexto de continuidade da presente 

investigação, julga-se ser possível estender o seu domínio analítico no sentido 

montante do mais forte elemento de agregação regional desta zona do território 

português, o rio Douro, e, consequentemente, alargá-lo aos territórios que com ele se 

relacionam geográfica, social e economicamente. 

 

A ausência sistemática de cobertura básica no campo das redes infra-estruturantes e 

dos serviços públicos essenciais que se verifica na maior parte destes concelhos que 

constituem as margens do Douro praticamente que os coloca ao nível do início do 

processo de urbanização da cidade do Porto pré 1900, sendo premente que seja 

realizado um processo de reflexão sobre as condicionantes locais, regionais e 

nacionais que criaram esta situação. 

A incapacidade de transformação deste território, para além da actividade turística e 

do seu atravessamento por vias de comunicação de ligação rápida para fora do 

território português, induz um processo de desestruturação rápido e constante, 

completamente contrário à ideia de fixação de riqueza e ao desenvolvimento 

territorial e das suas populações. 

Estes factores – alarmantes na perspectiva da equação de um espaço territorial 

português coeso e unitário – fazem com que, por via da perda de importância das 
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várias localidades que o compõem, se esteja perante um cenário de abandono e, até, 

de perda de soberania política. 

 

Nos últimos anos tem-se experimentado a racionalização de serviços face a este 

panorama, retirando funcionalidades básicas que, até há bem pouco tempo, estavam 

ao serviço dos cidadãos, não no pressuposto do lucro mas segundo lógicas de 

cobertura mais generalizada do território. Porém, com a conjuntura depressiva no 

campo da economia, os fluxos de migração foram reforçando a fractura territorial 

criando grandes bolsas de espaço periférico, um espaço definitivamente menos 

democrático, de reduzida livre escolha. 

Nesse sentido, o processo em curso de privatização dos serviços e dos recursos 

estratégicos e as dinâmicas de disputa intermunicipal pela obtenção de fundos 

estruturais (praticamente recuando às concepções de municípios de 1ª, 2ª ou 3ª classe 

do Estado Novo) perspectivam um recuo civilizacional, que, como afirmado atrás, 

conduzem o desenvolvimento do território a níveis muito próximos do período do 

entre séculos português (XIX/XX). 

Por outro lado, a promessa de entrega à gestão municipal de alguns serviços (como é 

o caso dos equipamentos de educação), a disputa pela obtenção da sua concessão 

(transportes colectivos) ou mesmo a sua total privatização (água e saneamento) fazem 

com que, sem as necessárias libertações de verbas a partir do Estado Central, os 

municípios acabem por não ter a capacidade de assegurar a cobertura das 

necessidades das populações e do território sob a sua alçada administrativa.  

O resultado destas políticas, continuamente seguidas ao longo do século XX 

português, está patente tanto nas evidências da observação in loco do território como 

na leitura atenta da imprensa diária. 

 

A situação de eminente desagregação do Estado pode e, no meu ponto de vista, deve 

ser combatida.  

A equação das redes no desenvolvimento económico e social – uma solução já 

preconizada pelos congressos municipalistas portugueses – presume-se como 

sustentável no futuro, merecendo experimentar um maior protagonismo nos 

instrumentos de planeamento correntes.  

Assim, talvez interesse revisitar o processo sócio histórico de formação da 

contemporaneidade na perspectiva de, como afirmado antes, compreender os vários 

erros cometidos e de aprender com algumas experiências bem-sucedidas no campo da 

gestão, decisão e ordenamento dos territórios municipais e intermunicipais – 

admitindo o erro, a divergência e o contraditório como factores da equação. 

 

* 
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Em Portugal, são escassos os processos de discussão/reflexão sobre o território 

organizados pelas universidades, agências governamentais ou técnicos responsáveis 

por projecto e gestão.  

Na ausência de políticas públicas sustentáveis, apesar da Constituição e leis da 

República vigentes na actualidade, o ordenamento/desenvolvimento do território 

revela ainda grandes fragilidades estruturais sublinhadas por processos de 

desarticulação vertical e horizontal que impedem a organização/leitura do país como 

um todo coeso e unitário. 

 

Os processos de desarticulação horizontal e vertical do território foram decorrendo 

em simultâneo independentemente da fixação definitiva das fronteiras políticas do 

Estado português.  

A tentativa de afirmação do Estado-nação, facto preponderante na política dos 

governos liberais pós 1834 – mais concretamente da política de colonização do 

território – demonstrou ter falhado e, nem o Estado Novo que lhes sucedeu em 1933 – 

apesar da retoma das políticas de ocupação do espaço através da implantação 

simbólica e funcional de todo um conjunto de equipamentos públicos representativos 

da afirmação ditatorial do estado autoritário – escolas, estações de correio, tribunais, 

casas do povo, grémios profissionais, juntas de freguesia, entre outros –, nem o 

regime democrático pós 25 de Abril de 1974, conseguiram inverter a situação. Pelo 

contrário: no caso do regime salazarista, estas zonas do chamado interior (rural e 

transmontano) apenas conseguiram ver adiado por mais alguns anos, o processo 

inevitável de desarticulação territorial latente. Apesar desses investimentos 

simbólicos, sobretudo de preponderância de dominação política e condicionamento 

ideológico, como não foram acompanhados de políticas de fixação territorial assentes 

na criação de emprego e no investimento no desenvolvimento económico dessa zona 

até à raia espanhola, rapidamente, com a migração e emigração das populações, 

enfrentaram a condição da desertificação e do abandono. 

 

O equilíbrio regional nunca vingou. Portugal, como país pequeno de “distâncias 

grandes” tem vindo a assistir à depauperação de largas faixas do seu território 

geográfico, com especial incidência nas zonas mais próximas da fronteira com 

Espanha. 

O processo de asfixia económica e social desse território tem vindo a acentuar-se 

desde o final do século XIX e, apesar da riqueza natural, as pessoas sempre foram 

pobres e sempre se viram obrigadas a sair. Muitas vezes sem retorno. A busca de 

qualidade de vida fora das suas terras (na impossibilidade de a construir nos lugares 

de nascimento) esvaziou definitivamente esses territórios, limitando-se o Estado 

central, no tempo da contemporaneidade, a assistir ou a fomentar essa situação, 

incapaz e sem vontade de formular políticas e práticas alternativas de ocupação do 

território natural independentemente do factor densidade populacional – 
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aparentemente parece pacífico a Lisboa todo este processo, sendo a passividade a 

atitude “normal”. É um ciclo vicioso: as pessoas saem das povoações, deixa de haver 

capital político a explorar, retiram-se os serviços e abandona-se o território sem uma 

alternativa à sua ocupação e as pessoas já não têm por que voltar. Esta forma menor 

de entender o território e o seu desenvolvimento vai acentuando o empobrecimento já 

não só das populações mas também da paisagem, abandonando-a definitivamente. 

 

A região do vale do Douro – nela incluindo o Porto – apresenta um traço contínuo de 

semelhanças: o que acontece no Douro acontece no Porto, embora a escalas diferentes. 

Se observarmos o levantamento cartográfico do exército de 1928/1932 e as marcas 

dessa época que permanecem, verificamos quão verdadeira ainda é hoje a substancia 

de convenção gráfica que sinaliza em mapa os aglomerados urbanos, evidenciando o 

paradoxo do isolamento das cidades e das vilas da região, subalternizando as aldeias 

e os lugares. Assim, na contemporaneidade, constatamos a desestruturação fortíssima 

dessa ténue rede sem vislumbre de alternativas de substituição capazes de fixar e 

explorar a riqueza do território, talvez, em potência, dos mais ricos de Portugal 

continental. Essa característica de espaço indefinido, feito de diversidades, mas 

também de semelhanças, essa estrutura difusa de um território em contínuo da qual 

não se percebe bem nem o fim nem o princípio, poderia servir de base idiossincrática 

para o planeamento e o desenvolvimento económico da região, rentabilizando as 

mais-valias da dispersão. Contudo, o resistente centralismo do Estado não permite 

qualquer alteração de paradigma sem que se proceda a uma alteração profunda do 

quadro legal e da política pública nacional. Disso são exemplos o empedernido regime 

de propriedade privada (A.R., 2005) – impossibilitador de inúmeras políticas de 

reordenamento do território –, o regime jurídico do solo português (P.C.M., 1984) e a 

recente lei de reorganização do mapa administrativo das freguesias (A.R., 2012) – que 

admite o esvaziamento do território e promove directa e indirectamente a 

desestruturação no plano dos equipamentos e das redes de serviços essenciais. 

 

O grande investimento na obra pública da última década do século XX – à custa dos 

fundos europeus de desenvolvimento regional – voltou a cometer o mesmo erro: criou 

parque edificado mas esqueceu a infra-estrutura, a criação de emprego e as políticas 

de crescimento económico, defendendo a tese dos que achavam que apenas bastava 

construir, esquecendo o fomento e a fixação de capital e de riqueza. Por outro lado, a 

constante desconsideração do processo histórico contribuiu para que se cometessem 

os mesmos erros dos anteriores processos de regeneração nacional, filhos do mito 

sebastianista. E, inevitavelmente, regressou o esvaziamento e o abandono, irradiando 

populações para a condição de litoralização da litoralização, num processo de expurgo 

calculado.  
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* 
40 Anos após o 25 de Abril – quatro décadas após as incursões dos militares do MFA 

no território duriense em acções de sensibilização das populações para novas formas 

de organização política, social e económica – na consciência da urgência da inversão 

do processo actual em curso, torna-se necessário criar estratégias de ordenamento e 

desenvolvimento de forma a contrariar a tendência actual de alienação de parte 

substancial do seu território. Sem a veleidade de resolver a situação, o trabalho que se 

espera poder dar continuidade tentará ser um humilde contributo para a inversão 

dessa imagem, assumindo como premissas para a elaboração de um plano estratégico 

as diversas redes – visíveis e invisíveis.  
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[A valsa do adeus] 

PÓSTEXTO 
 
 
 
 
 
 
 
 

“- Há uma certa diferença entre a Santa Igreja e Jesus. E S. Paulo, se me autoriza a dizê-lo, 
é, aos meus olhos, o continuador, mas também o falsificador de Jesus. Primeiro, há aquela 

súbita passagem de Saulo a Paulo! Como se não conhecêssemos já bem de mais esses 
fanáticos apaixonados que trocam uma fé por outra no espaço de uma noite! E não me 

venham dizer que os fanáticos são conduzidos pelo amor! São moralistas que resmungam 
os seus dez mandamentos. Mas Jesus não era um moralista. Lembre-se do que ele disse 
quando o censuraram por não celebrar o Sabat. O Sabat foi feito para o homem e não o 

homem para o Sabat.” 

 

(Kundera, 2006: 94) 



 664

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 665

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. A observação crítica na contemporaneidade 
Na contemporaneidade, a militância numa postura de crítica objectiva sobre o curso 

dos acontecimentos torna-se numa realidade de imperiosa relevância. A consideração 

da atenção e do posicionamento construtivo relativamente às questões de importância 

e substância da essencialidade revelam-se de especial acuidade na formulação do que 

queremos que seja o espaço e o tempo presente. 

No contexto actual, a manipulação da informação segue, rendida às tecnologias da 

informação e especialmente, às artes da comunicação, um caminho que desvia a 

atenção sobre a essência dos acontecimentos. As dominâncias do poder (sempre 

conjunturais e circunstanciais) definem em absoluto a revisão dos factos, servindo a 

opinião dominante controlada por imensas maiorias. Na desconstrução desse processo, 

alicerçada na interpretação dos documentos originais, muito se pode descobrir do que 

realmente foi formando a dimensão pública do processo histórico, ou, no mínimo, 

aceder aos meandros, pelo confronto esclarecedor com o contraditório (sempre que 

existe). 

 

Correr-se-ia o risco de enclausurar o presente texto na circunstância específica da 

análise da actualidade, no entanto, essa circunstância traduz-se numa permanência 
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temporal que a remete para décadas anteriores que possibilitam o justo distanciamento 

substantivo da formulação de uma reflexão crítica sustentada do facto actual.  

Definitivamente contra os que consideram as incursões nos tempos pretéritos como 

apenas lições sobre o comportamento presente, a perspectiva crítica da 

contemporaneidade e o recurso à navegação no manancial documental dos últimos 

cento e cinquenta anos portugueses exibida neste estudo não se encontra dissociada 

das questões do nosso tempo. 

 

A conjuntura é deveras complexa, mas não muito diferente das várias que a 

precederam. Este texto é também contrário à ideia de “depósito” de factos a que 

normalmente se destina a área disciplinar da História, seja ela encarada como 

disciplina independente ou como parte de outras tantas áreas disciplinares que 

também têm passado, que não nasceram hoje. Mesmo recentes, como conjunturas, são 

resultado de processos de transformação, de algo que já existiu e que foi evoluindo na 

forma, esquecendo e expurgando partes, na medida das necessidades ou dos conflitos 

da Humanidade. 

 

O presente processo de escrita tentou, deliberadamente, ser lento. A observação crítica 

da contemporaneidade assim o obrigou de forma a perceber o ciclo em que nos 

encontramos e poder-se, nas matérias em apreço, obter uma noção possível (liberta da 

linguagem dos actores actuais) percebendo a linguagem da época, mas, aprendendo e 

melhorando em simultâneo o processo em curso. A libertação relativa à obrigação de 

reprodução literal do passado e a introdução do factor subjectivo permitem ao 

investigador falar de invenção, no sentido da afirmação da sua visão original como 

observador e intérprete das múltiplas texturas e camadas da informação 

(aparentemente transparentes nos arquivos que estuda). É um processo de escrita que 

se consubstancia, não à margem das actividades complementares que o investigador 

exerce, mas decorrente da apropriação decidida e consciente das mesmas. 

 

* 

Também na minha própria área disciplinar (Arquitectura) senti a necessidade de 

aprofundar um pouco mais o conhecimento sobre a situação actual de forma a poder 

entender o papel dos técnicos na sociedade. 

A formação e a prática na área disciplinar da Arquitectura são fortemente 

condicionadas no plano ideológico pelos padrões dominantes da contemporaneidade. 

Assim, à semelhança de outras áreas profissionais, as lógicas de funcionamento do 

Capital imperam em todas as relações e dinâmicas sociais com ela associadas directa e 

indirectamente, formatando a instrução, os profissionais, a profissão e o seu 

desempenho, bem como as interacções com a sociedade − ao serviço de um Estado 

financeiro que tem negligenciado as suas funções sociais. A redefinição da relação 
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entre Disciplina e sociedade terá que passar por uma clara inclusão de análise social na 

sua dialéctica.  

 

Através da chamada à discussão de três vertentes – ensino, profissão, classe – 

apresenta-se um quadro de análise da situação actual no panorama português que 

pode ajudar à compreensão da condição de técnico, nomeadamente no campo da 

Arquitectura, em Portugal. O retrato da situação, para cada uma das vertentes 

enunciadas (considerando as suas diferentes esferas de dominação), consubstancia-se 

nos seguintes planos: 

Ensino: 

– Divórcio entre o ensino e a inserção profissional à custa da desresponsabilização dos 

agentes do ensino superior relativamente à tutela propedêutica do período de transição 

para a vida profissional; 

– Elitização do acesso e burocratização do processo educativo com o consequente 

afastamento de franjas significativas da população, negando a matriz universal do 

ensino superior; 

– Massificação das lógicas quantitativas em detrimento dos factores associados à 

qualidade e ao reconhecimento do mérito individual e colectivo;   

– Exploração das competências técnicas (com especial destaque para as que dizem 

respeito ao domínio das plataformas de criação digital) dos estudantes dos últimos 

anos dos cursos de Arquitectura tendo em vista o seu aproveitamento abusivo no 

período de estágio profissional, geralmente a custo zero para o empregador, sem 

grandes preocupações científicas na sua regulação, imperando a perspectiva patronal 

sobre a pré-profissionalização necessária à obtenção de experiência/aproximação ao 

mundo do trabalho, outrora da responsabilidade das instituições de ensino; 

– Valorização do desempenho automático e da certificação de competências científicas 

e académicas baseadas em parâmetros que contribuem para a diminuição da massa 

crítica dos estudantes e recém-formados induzindo a improdutividade intelectual e a 

sua proletarização. 

 

Profissão: 

– Afastamento crescente entre os técnicos e as populações, facto que contribui para a 

não compreensão dos processos de produção arquitectónica e urbanística e para a 

desresponsabilização e não identificação entre a sociedade e o espaço (edificado e não-

edificado), agravando os desequilíbrios territoriais, acentuando a sua gentrificação e 

propiciando a desregulação do uso do espaço público e o esvaziamento e degradação 

da propriedade privada; 

– Não aproveitamento da condição do arquitecto como técnico de formação generalista 

com competências para coordenar equipas multidisciplinares, com evidentes perdas 

para o funcionamento da economia e do desenvolvimento e organização do território 

português; 



 668

– Uso do arquitecto como factor de maximização de lucro em operações de especulação 

e promoção imobiliária (muitas vezes associadas à acção política de âmbito local, 

regional e nacional) e não como introdução de mais-valia técnica e estética no processo 

de concepção do ambiente urbano; 

– Ausência de encomenda social (e.g. investimento cooperativo) e reafectação de áreas 

de usufruto público (reservas ecológica e agrícola nacional, logradouros e áreas de 

protecção do espaço edificado) ao domínio privado, excluindo, por orientações 

políticas divergentes do interesse público, os arquitectos da sua função social perante a 

sociedade; 

– Conjuntura de crise financeira nacional e internacional com reflexo directo no acesso 

ao trabalho (remunerado) dos profissionais de arquitectura, contribuindo para o 

envelhecimento, não recuperação/revitalização/reabilitação do parque edificado 

construído existente e para a edificação nova sem qualidade estética, funcional e 

construtiva. 

 

Classe Profissional: 

– A ausência de consciência de classe entre os arquitectos contribui fortemente para a 

incapacidade de, nas actuais circunstâncias e conjuntura, promover acção organizada 

que beneficie o interesse colectivo destes profissionais e estimule novas formas de 

organização, sejam elas no campo do Trabalho ou da Sociedade; 

– O regime de trabalho dos assalariados e a redução da oferta de encomenda aos 

trabalhadores por conta própria tem vindo a acentuar as condições de precarização 

laboral e de insegurança no desempenho da profissão e cumprimento das suas funções 

sociais, levando os arquitectos à incapacidade de selecção do tipo de trabalho a realizar 

por impossibilidade de opção económica e financeira pessoal;  

– A actual imposição de uma obrigatoriedade de associação a uma ordem profissional 

para o exercício da arquitectura obsta o direito ao trabalho e à livre associação 

consagrados na Constituição Portuguesa; 

– As relações entre os profissionais da mesma área encontram-se muitas vezes 

inquinadas, sendo os principais problemas no campo da ética verificados entre os 

próprios arquitectos, com todo o prejuízo que daí advém para a afirmação da classe na 

sociedade. 

 

A fractura actual da sociedade assenta nos princípios da exclusão social e resulta de 

um processo histórico de desestruturação social, económica, política e ideológica. As 

relações entre o indivíduo e a sociedade tendem a tornar-se cada vez mais frágeis, 

egoístas, egotistas e carentes de valores colectivos e humanistas. A política de 

manipulação protagonizada pelos principais agentes da sociedade da informação tende 

a criar indiferenças à questão social em todas as suas vertentes, especialmente na que 

respeita à participação na comunidade, caminhando para o fomento de tensões e 
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conflitos, antagonizando as partes, servindo, com isso, os interesses de algumas 

minorias dominantes e absolutas. 

Na nossa área profissional há imenso a fazer para que se possa falar da existência de 

um projecto de sociedade em que as populações sejam parte da equação, nele se sintam 

representadas e para ele possam contribuir activamente.  

 

Nos últimos anos tem-se verificado um afastamento entre os técnicos e as populações. 

Analisando a situação verifica-se que este processo passou por diferentes etapas desde 

o já referido conflito entre a Técnica e a Política, a preponderância cíclica entre elas e, 

por fim, pela controversa indexação dos técnicos à política. A fragilização do técnico 

perante a sociedade e, mesmo, a sua ostracização social quando ao serviço do poder 

local em situações de fiscalização e regulação, contribuíram, em boa parte, para a 

distância actual. Por outro lado, também os poderes políticos local e central foram 

criando mecanismos de afastamento das populações dos processos de decisão, sendo 

que, a sua participação nos processos de discussão, principalmente de âmbito local, foi 

sendo dispensada, muitas vezes assente em formas de contornar as leis, possíveis de 

ser adoptadas sem grande questionamento jurídico pelas entidades competentes. Certo 

é que a situação de afastamento e dispensa de participação das populações no processo 

dirigida pelo poder e seus representantes no terreno acabou por funcionar também 

como inibidor natural da própria vontade das populações em querer fazer parte, 

intervir e decidir. Esta situação tem directa relação com as três vertentes que se seguem 

no contexto desta reflexão: economia, poder e participação pública. 

 

Economia: 

– A destruição do aparelho produtivo, em curso, contribui, à semelhança de outros 

contextos históricos, para a privação do país de parte importante da sua soberania, com 

consequências imediatas nas oportunidades e condições para a actividade dos 

profissionais em arquitectura. O investimento deslocalizou-se da obra de matriz social 

para as operações de edificação de representações do poder dos grupos económicos 

que condicionam a agenda política. 

 

Poder:  

– A relação entre o poder local e o poder central enfrenta um processo de desagregação 

institucional forte. As autarquias são vistas como entidades demasiado onerosas para o 

erário público e a sua função primordial de proximidade do poder às populações tende 

a ser desconsiderada sem que se encontre alternativa de substituição. A redução cíclica 

e constante das verbas disponibilizadas para o seu funcionamento levam o poder local 

a reduzir as suas funções à burocracia, deixando muito pouco espaço para a iniciativa e 

a promoção de políticas de interesse público. 

– A divisão administrativa do território nacional necessita de uma revisão geral. Mas 

não a que decorre de uma simples e rígida geometrização do espaço ou da 
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quantificação dos seus habitantes. De facto, as fronteiras entre os municípios ou, dentro 

deles, entre as freguesias, revelam-se bloqueadoras de uma acção mais consentânea 

com a contemporaneidade da vida das populações, os seus fluxos de trabalho e 

habitação, a sua deslocação no território concelhio, ou mesmo a estruturação das novas 

famílias que, muitas vezes, se encontram separadas por barreiras administrativas 

abstractas e disfuncionais. Os entraves desta divisão administrativa e a organização 

espacial tomada como base para o planeamento municipal e desenvolvimento do 

território tornam os instrumentos de planeamento urbanístico obsoletos estimulando o 

desaproveitamento das potencialidades das regiões no plano económico. 

– A excessiva centralização do Estado e a pouca regulação da aplicação dos 

instrumentos de planeamento ao dispor dos municípios redunda num autêntico vazio 

administrativo. Este quadro proporciona o afastamento das populações dos centros de 

decisão locais, acentuando o fosso entre a administração e os administrados, gerando, 

inclusivamente, situações de desintegração social muito preocupantes. É uma 

administração pesada e ineficaz perante as reais necessidades das populações e do 

território. 

– A permeabilidade dos agentes e instituições do poder às tendências especulativas do 

mercado faz com que, em muitos aglomerados urbanos, as populações sejam 

desintegradas do sítio a que pertencem e, literalmente, substituídas por outras de 

maior poder económico, criando guetos urbanos na periferia, anti-sociais e 

desestruturados social e urbanisticamente. 

– A opção pelo desenho e aplicação de soluções de planeamento de matriz generalista 

não teve a capacidade de ponderar e incluir os problemas de pequena escala, 

limitando-se à política dos grandes zonamentos, alinhamentos e cérceas. 

– A desestruturação da rede pública e a redução do número de serviços públicos 

essenciais e a sua progressiva saída do domínio directo do Estado são um facto. O 

fecho e a desqualificação dos equipamentos sociais e culturais, da rede dos transportes 

públicos e dos serviços de apoio descentralizado (lojas e gabinetes do cidadão), 

dificultam, em nome da dita redução de custos, o acesso das populações aos serviços 

públicos.  

– A falta de pensamento estratégico relativamente ao território nacional reproduz-se 

também no âmbito municipal, onde rareiam os planos estratégicos e onde não existe 

planeamento e projecto de políticas públicas. 

 

Participação: 

– O Estado (Central e Local) tem promovido a asfixia burocrática e financeira das 

colectividades e das associações, contribuindo para a desestruturação de um pilar 

fundamental no “edifício” da participação cidadã na comunidade.  

– Com a revisão administrativa do território (2013), mais concretamente com a 

tradução territorial do mapa de extinção e fusão de freguesias, contribuiu-se 
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decisivamente para o distanciamento das populações relativamente aos espaços 

“naturais” de participação pública ou expressão de manifestação popular.  

– A diminuição da rede pública de edifícios educativos e do serviço de saúde de 

proximidade acentua a desvalorização progressiva e o esvaziamento/desertificação do 

território. 

– A negligência propositada do poder central e local na não veiculação de campanhas 

de sensibilização de formação e de responsabilidade social é clara e deliberada no seu 

propósito. Assim, a divulgação é manifestamente deficitária e condicionadora da 

expressão de opinião, tanto na comunicação social, como no espaço público, tal como 

nas assembleias, ou noutros fóruns de auscultação popular. 

 

* 

As consecutivas reformas do ensino superior não têm sido sensíveis à consideração de 

outros factores para além da sustentabilidade financeira das instituições.  

Na área disciplinar de Arquitectura, nos últimos anos, perdeu-se a oportunidade 

histórica de se contrariar, por um lado, a elitização do ensino e, por outro, a 

precarização das relações laborais.  

O estágio semi-profissionalizante (anteriormente em contexto escolar, tutelado pelas 

Universidades) foi integrado na esfera de competências de regulação da actividade 

profissional da Ordem dos Arquitectos, que se afirma como órgão orientador da 

formação pós-académica e de inserção profissional dos recém-formados. 

 

No âmbito da situação actual, o panorama caracteriza-se pelas seguintes coordenadas: 

– Obrigatoriedade de inscrição na Ordem versus art.º 46 (Direito à Livre associação) e 

art.º 58 (Direito ao trabalho) da Constituição da República Portuguesa. 

– Crescente aumento de assalariados em detrimento do número de trabalhadores por 

conta própria. 

– Desestruturação do trabalho por conta própria induzida pela redução do 

investimento público, pelo desregrado sistema de concorrência, pela 

desregulação/inexistência das tabelas de honorários e pelos dúbios acessos no acesso à 

encomenda pública. 

– Ausência de vínculos laborais, uso indevido de contratos de trabalho temporário e 

abuso de falsos recibos verdes, significando uma precarização e insegurança em 

matéria laboral. 

– Falta de estrutura de carreira profissional. 

– Multiplicação das situações de trabalho temporário e a termo (normalmente 

associadas a encomendas feitas aos escritórios de média e grande dimensão) e 

reduzido acesso a desafios dignificantes material e intelectualmente. 

– Grande contingente de trabalhadores da administração pública central e local, não 

reclassificados em consonância com a sua qualidade de técnico superior e em regime 

eventual de prestação de serviços. 
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– Aumento exponencial do desemprego geral/sectorial. 

– Aumento da emigração, significando uma exportação dos recursos humanos e 

técnicos com o consequente deficit de aproveitamento de massa crítica necessária ao 

progresso do país. 

* 

Não pretendendo equacionar soluções automáticas para a resolução da situação 

enunciada (apenas contribuir para a criação de espaços de reflexão sobre matérias que, 

embora aparentes, pertencem à dimensão das invisibilidades e do processo, sublinho o 

agudizar da condição de crise estrutural que transversa este sector da sociedade e que 

o fragiliza na discussão dos problemas da cidade, especialmente naqueles que obrigam 

a processos de reflexão mais prolongados. 

 

O dito divórcio entre os profissionais e a sociedade (uma sociedade que não foi capaz, 

até agora, de perceber qual pode ser a mais-valia do pensamento e do contributo da 

área disciplinar e dos profissionais em Arquitectura) revela contornos muito sensíveis à 

situação de crise.  

Ao contrário do que podem ser as expectativas optimistas de certos profissionais, a 

convicção manifestamente visível na actualidade de que a Arquitectura tem vindo a 

perder espaço de afirmação na sociedade portuguesa (apesar do brilhantismo de 

alguns dos seus profissionais), confirma-se pelo afastamento forçado dos seus agentes.  

Neste contexto, embora tenha aumentado o número de formados na área, verifica-se 

que o investimento que o Estado e as famílias fizeram nas últimas duas décadas, corre 

o risco de não se materializar em retorno, com tudo o que representa de grave para a 

reforma da cidade e do seu território. 

 

 

 

2. Uma prática de cidadania activa 

A opção pelo desenvolvimento dos processos de estudo fundados na contemporização 

de práticas de cidadania activa tem custos de realização temporal visíveis no tempo 

longo de materialização deste trabalho.  

No decurso deste processo de investigação, foi sempre consciente a necessidade de 

abertura à esfera pública dos seus vários passos de realização. Nesse sentido, a 

passagem por diferentes instituições nele deixou sempre marcas impressivas e o 

inverso também foi sendo uma realidade. 

 

Num país onde a afectação de dinheiros públicos à produção e, sobretudo, aos actos de 

divulgação e difusão de conhecimento conhece todo o tipo de limitações, o recurso aos 

actos de troca de conhecimento e de prestação de serviços culturais, pareceu-me mais 

do que evidente como resposta lógica à conjuntura, destinando-me muito do tempo ao 

apoio directo a essas instituições que foram acolhendo as ideias e os projectos de 
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tratamento da documentação que, na minha área de formação e nas que fui 

“adoptando” no estudo, careciam de apoio técnico e de iniciativa de realização para 

que lhes pudesse ser conferido carácter de existência no domínio público e para que 

pudessem passar a estar disponíveis para a comunidade. 

Esse processo de partilha de serviço e de informação (nem sempre muito bem 

compreendido pelos residentes) alargou substancialmente a abertura perspéctica do 

meu próprio percurso, permitindo a progressiva relativização dos seus resultados e (de 

relevante importância na minha aprendizagem) a noção de utilidade e de serviço 

público. 

Neste já longo caminho, a necessidade pessoal de perseguição da materialidade e da 

materialização da produção do saber conduziu à produção de vários trabalhos 

intermédios de curta ou média duração, os quais, sempre que possível, foram sendo 

apresentados em forma de documento visual público ou passaram a incorporar as 

bases de dados dessas entidades envolvidas. 

 

 

 

3. A consciência da continuidade da transmissão do conhecimento 
O sublinhado no termo continuidade aplica-se ao acto de transmissão do conhecimento 

e à equação de formas de contribuir para a sua durabilidade e reprodutibilidade num 

tempo longo. 

A transferência de suportes (tão comum nos discursos sobre preservação documental 

na contemporaneidade), quando acompanhada da informação dos saberes associados, 

pode fazer parte dessa tarefa.  

Mas não a conclui: a necessidade da definição de políticas públicas em contexto 

nacional e académico nas suas múltiplas vertentes e institutos talvez possa ajudar a 

completar esta tarefa, conferindo-lhe espessura intelectual e durabilidade. Porém, 

reforço ainda a componente do “não só”, pois, geralmente, não se associa a 

componente processual de realização a estes processos de salvaguarda e amplificação 

do conhecimento na esfera pública, como afirmado no presente texto. 

As estradas da aquisição do conhecimento vão-se conformando às exigências do 

processo de investigação permitindo, na relativização da distracção pontual, atingir as 

coisas simples – como devia ser tudo, afinal. 

 
 
 
3.1. A extensão pedagógica e didáctica do estudo 

No contexto da docência universitária sempre encarei a realização de uma investigação 

como um acto de partilha de conhecimentos com a comunidade. Na condição de 

docente, acho inclusivamente que de nada vale se não se conseguir atingir o objectivo 

de, alargando a dimensão do saber, ser útil como extensão pedagógica e didáctica. 
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O processo de troca de conhecimentos que caracteriza o processo escolar ganha uma 

dimensão maior no caso das formações de nível superior e de especialização. A 

progressiva conquista de maturidade intelectual de professores e estudantes (os 

primeiros ao longo de toda uma vida de docência e os segundos nas breves passagens 

pela instituição universitária) faz com que os processos de troca se intensifiquem e que 

a aprendizagem diária não seja unívoca mas sim biunívoca. 

Por isso, a mais-valia da condição docente enquanto investigador e a mais-valia da 

condição investigador na prática docente constituem um bem inestimável para o 

progresso das instituições académicas, contribuindo para a revitalização e 

rejuvenescimento constante dos seus processos de trabalho. 

 

O espaço da escola, em si próprio um laboratório, propicia e fomenta a discussão e o 

alargamento das dimensões do objecto discutido, incorporando, por necessidade ou 

mérito, as dúvidas e incertezas próprias dos processos de aquisição de conhecimento e 

de reinvenção das realidades. 

 

 

3.2. Da História, do Processo e do Projecto numa Escola em tempos de ruptura e de 

mudança 

A “Escola do Porto” atravessa um processo de ruptura e mudança relativamente aos 

seus postulados fundadores, os quais, ao longo dos últimos quarenta anos, se foram 

adaptando a uma diversidade de conjunturas, condições e circunstâncias – facto que 

lhe permitiu, apesar de tudo, reforçar o seu projecto educativo, temperando 

científicidade, pedagogia e didáctica. 

Contudo, esse processo de afirmação (que incorporou o legado de transformação da 1ª 

Secção da Escola de Belas Artes e da sua sucessora Escola Superior), não decorreu de 

forma linear, tendo sido muitos os avanços e recuos que conduziram à condição 

presente. 

Assim, na consciência de que a gestação do processo de transformação de práticas de 

ensino e de objectivos decorreu, de facto, entre o final do consulado de Carlos Ramos e 

o decreto-lei de criação da Faculdade de Arquitectura (1979), sublinha-se o facto de ter 

sido já durante o processo de consolidação (em autonomia, que teve lugar entre 1979 e 

2006 – início da adaptação ao articulado da Declaração de Bolonha, levada a cabo pelo 

Conselho Pedagógico da FAUP) que a Faculdade projectou nas esferas nacional e 

internacional o seu prestígio e valor enquanto instituição do ensino superior. 

 

Esse processo (tutelado por Fernando Távora e executado pelos três pilares da “Nova 

Escola”, Alexandre Alves Costa, Domingos Tavares e Nuno Portas) reflectia, de certa 

forma, no espaço da “Escola”, a realidade do equilíbrio de forças que, no contexto 

nacional, dominavam as políticas públicas para a educação, ciência e desenvolvimento, 

baseando a sua acção numa espécie de compromisso intergeracional, ponderando os 
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diferentes, mas complementares projectos de sociedade que se afirmaram no pós 25 de 

Abril, em Portugal. 

A “Escola” que chega a 2006 é pois devedora de compromissos de acção desde as 

chamadas “Bases Gerais” até ao exercício da Comissão Instaladora e foi-se 

transformando por entre a gestão das suas próprias sinergias e a contemporização das 

alterações que foram decorrendo na política nacional, especialmente no período pós 

integração na Comunidade Económica Europeia, hoje União Europeia. 

 

As várias reformulações dos planos de estudo do seu curso único (Arquitectura) 

conduziram o projecto inicial (no qual se afirmava o valor do Projecto, do Desenho, da 

Construção e da História) a um cenário de consolidação da praxis, mas também da 

teoria e permitiram a incorporação e a valorização do ambiente de atelier e do 

protagonismo do exercício da profissão em contexto de prática liberal e a sua 

determinância na projecção externa da instituição, continuamente reconhecida pelo 

trabalho dos seus profissionais, muito para além das suas funções docentes. 

 

Este compromisso protagonizado a três (direcção executiva, pedagógica e científica da 

Escola) não impediu, contudo, o atingir da situação actual, deixando cair duas das mais 

fortes áreas do saber desenvolvidas academicamente na FAUP: a História e o 

Urbanismo, ou melhor, a História e a Cidade, sendo que, embora hoje o curso (ou os 

cursos) seja mais equilibrado na equação entre a teoria e a prática, apenas sobra o 

Projecto como marca identitária forte, levando a crer que o processo de afirmação das 

outras áreas disciplinares continha em si os genes da sua derrota. 

Quando nos referimos à “Escola do Porto”, falaremos todos da mesma “Escola”, ou das 

diferentes Escolas que cada um de nós foi construindo e sobre as quais temos 

concepções diferentes? 

 

O presente estudo tenta recuperar, transformando, essa relação interdisciplinar, na 

consciência de que os processos são dinâmicos e de que já não podemos estar a falar, 

efectivamente, do mesmo que falávamos há dez anos, não sendo justo (nem correcto) 

dizer que nada mudou, que a “Escola” é a mesma e que não foi sujeita à renovação do 

seu ideário e da sua prática, ou mesmo que foi imune à conjuntura/conjunturas 

nacionais e internacionais que, pelo menos desde 2008, alteraram o paradigma da 

educação e das suas politicas públicas em Portugal. 

 

A questão, posta aqui nas suas componentes disciplinares e agregadoras das diversas 

áreas do saber, na consciência da perspectiva trans/interdisciplinar, recupera para o 

espaço da discussão essas áreas do conhecimento que, nos últimos anos, têm perdido 

dimensão e escala na formulação e no exercício da relação ensino/aprendizagem na 

FAUP. 
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Por isso, a elas me dediquei nos últimos anos, tentando perceber se ainda faz sentido o 

seu desenvolvimento no panorama específico da Faculdade, no processo de afirmação 

da área disciplinar de Arquitectura, no contexto de uma Universidade do Porto cada 

vez mais centralista na decisão e na acção, com tudo o que pode condicionar a 

projecção autónoma dos seus diversos espaços de edificação do saber, de certa forma, 

também uma rede de invisibilidades que permitem ou sustentam a difusão e a 

construção de conhecimento. 

 

A isto acresce, de uma forma directa, o facto de, por via da débil situação nacional no 

que respeita às suas componente estruturais e estruturantes, se verificar que o 

protagonismo outrora reconhecido à “Escola” (assente na capacidade individual de 

resposta profissional dos seus docentes no contexto profissional liberal) tende a ver-se 

reduzido ao seu mínimo patamar pela quase ausência de encomenda profissional que 

exclui da prática de escritório a maioria dos novos docentes e os faz centrar a sua 

actividade cada vez mais nas tarefas da Academia – tarefas burocráticas ou 

burocratizantes nas quais se cauciona o tempo que poderia ser adstrito ao 

desenvolvimento da área disciplinar e dos processos de ensino/aprendizagem. 

Esse rápido processo de alteração das prioridades da “Escola” pode conduzir à total 

perda de identidade, a um agonizante processo de desmantelamento de todo um 

património académico sedimentado ao longo de anos. 

 

3.2.1. A transição para a escola democrática 

A universalidade do ensino garantida na Constituição da República Portuguesa 
“Preâmbulo 
A 25 de Abril de 1974, o Movimento das Forças Armadas, coroando a longa resistência do 
povo português e interpretando os seus sentimentos profundos, derrubou o regime 
fascista. 
Libertar Portugal da ditadura, da opressão e do colonialismo representou uma 
transformação revolucionária e o início de uma viragem histórica da sociedade 
portuguesa. 
A Revolução restituiu aos Portugueses os direitos e liberdades fundamentais. No 
exercício destes direitos e liberdades, os legítimos representantes do povo reúnem-se para 
elaborar uma Constituição que corresponde às aspirações do país. 
A Assembleia Constituinte afirma a decisão do povo português de defender a 
independência nacional, de garantir os direitos fundamentais dos cidadãos, de estabelecer 
os princípios basilares da democracia, de assegurar o primado do Estado de Direito 
democrático e de abrir caminho para uma sociedade socialista, no respeito da vontade do 
povo português, tendo em vista a construção de um país mais livre, mais justo e mais 
fraterno.” (Constituição da República Portuguesa, 1976) 

 

No contexto actual de crise generalizada a todas as áreas e funções da sociedade, 

constitui um exercício importante revisitar alguns dos documentos fundadores da 

nossa modernidade, na óptica da herança da Revolução Francesa de 1789. 
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Assim sendo, a Constituição da República Portuguesa, publicada a 2 de Abril de 1976, 

continua a ser um documento avançado e fundamental quando se pretende discorrer 

sobre o progresso da civilização humana. 

De facto, este texto inaugural do Estado democrático português absorveu muitos dos 

postulados enunciados nos documentos orientadores das Nações Unidas, mais 

concretamente da Carta Universal dos Direitos Humanos, publicada no pós 2ª Guerra 

Mundial. 

 

A libertação da Humanidade de todo e qualquer tipo de espartilhos à sua liberdade e 

ao seu pensamento individual, a assunção da importância do colectivo na sociedade, 

valorizando o todo sem esquecer as partes, a criação de um Estado inclusivo e unitário 

(não pela força das armas ou da repressão intelectual mas pelo brilho e valor das ideias 

e da maximização das diferenças) constituiu a premissa inaugural do trabalho 

realizado por duzentos e cinquenta parlamentares que tiveram a honra de pertencer à 

Assembleia Constituinte portuguesa entre 1974 e 1976. 

 

Não se tratando de um projecto de sociedade completamente inovador, constitui, no 

caso português, uma retaguarda essencial para a consagração dos direitos e deveres do 

povo português, após quarenta e oito “anos de chumbo”. Nesse sentido, o referencial e 

o ideário de progresso humano que lhe estão subjacentes não podiam excluir a questão 

essencial para o progresso dos povos que é a educação e o sistema de ensino. De facto, 

no seu articulado, estão patentes os princípios segundo os quais o Estado se deve reger 

para garantir aos seus cidadãos as oportunidades e o direito ao ensino e à 

aprendizagem, definindo, especificamente, qual o papel dos diferentes agentes da 

sociedade na construção do edifício escolar. 

No Capítulo II, artº 70, ponto 3: 
“O Estado, em colaboração com as famílias, as escolas, as empresas, as organizações de 
moradores, as associações e fundações de fins culturais e as colectividades de cultura e 
recreio, fomenta e apoia as organizações juvenis na prossecução daqueles objectivos, bem 
como o intercâmbio internacional da juventude.” (idem) 

 

Por outro lado, no Capítulo III, artº 73, ponto 2, afirma a sua responsabilidade e os 

objectivos implícitos à sua actuação, realçando as vantagens decorrentes desse 

processo: 
“O Estado promove a democratização da educação e as demais condições para que a 
educação, realizada através da escola e de outros meios formativos, contribua para a 
igualdade de oportunidades, a superação das desigualdades económicas, sociais e 
culturais, o desenvolvimento da personalidade e do espírito de tolerância, de 
compreensão mútua, de solidariedade e de responsabilidade, para o progresso social e 
para a participação democrática na vida colectiva.” (idem) 

 

No âmbito dos direitos e expectativas criadas nas populações relativamente ao papel 

do Estado, reforça (no artº 74, pontos 1 e 2, 2a), b) e c) do mesmo capítulo) a ideia de 
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universalidade no acesso à Escola e à contribuição deste factor na eliminação de 

determinadas chagas sociais responsáveis pelo atraso generalizado do povo português: 
“Todos têm direito ao ensino com garantia do direito à igualdade de oportunidades de 
acesso e êxito escolar. 
2. Na realização da política de ensino incumbe ao Estado: 
a) Assegurar o ensino básico universal, obrigatório e gratuito; 
b) Criar um sistema público e desenvolver o sistema geral de educação pré-escolar; 
c) Garantir a educação permanente e eliminar o analfabetismo;” (idem) 

 

A transição para a escola democrática constituiu um processo rápido.  

No entanto, dadas as vicissitudes da consolidação do próprio Estado democrático, 

embora tenham sido lançadas as bases para o funcionamento regular deste pilar da 

Democracia, não chegou a atingir o patamar da consolidação. Apesar de todo o ideário 

consagrado em legislação específica complementar à Lei fundamental, a batalha das 

mentalidades não tem concorrido para a normalização plena do processo de 

democratização da escola.  

Os valores intrínsecos da portugalidade salazarenta demonstram ser mais fortes, 

impedindo essa transformação do “Edifício” escolar português. 

A situação actual revela precisamente a fragilidade estrutural da implementação desse 

ideário de transformação experimentado e legislado no período pós 25 de Abril de 

1974.  

De certa forma, legitimando a comparação com os anos da 1ª República, pode concluir-

se que, tal como no período entre 1910 e 1926, o regime desta 2ª República, embora 

revelando imensa capacidade na produção de legislação especializada no campo da 

educação, tem muita dificuldade em redigir documentos normativos e 

regulamentadores dessas mesmas leis, permitindo, imensas vezes o abuso da 

interpretação dessa prolífera legislação. 

 

 

3.2.2. A desestruturação da escola pública 

Rupturas e permanências do projecto escolar 
“A educação pública escolar é uma das arenas políticas mais importantes. 
Paradoxalmente, a ideia de neutralidade política da escola foi uma das condições básicas 
para que a acção escolar tivesse uma relativa eficácia e uma percepção colectiva de 
equidade. O desmontar desta ideia e o crescente desprestígio da educação pública escolar, 
produzidos em grande parte pelo processo de fragmentação do Estado e de crise social e 
económica acentuados desde meados da década de 90, fizeram emergir um processo de 
politização inédito” (…) “A existência de três formas de intervenção política no 
quotidiano escolar “ (…) “configuram frentes nas quais diversos sectores da sociedade 
nacional aparecem representados e em disputa na vida escolar. Esta descrição permite 
entender melhor os vínculos entre a fragmentação do Estado e a percepção colectiva de 
desprestígio e desestruturação das escolas públicas, assim como as tentativas parciais de 
recomposição que surgem dos próprios actores escolares no devir político das 
instituições.” (Milstein, 2007) 
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O processo de democratização assumido pelo regime português desde 1974, ainda está 

longe de estar concluído. O Estado continua a viver segundo os moldes da 

macrocefalia, não abdicando do seu poder de matriz absolutista, não assumindo 

políticas públicas de desenvolvimento inclusivas da inovação e do conhecimento, 

prosseguindo na senda do monolitismo centralista de fixação do saber. 

 

A sociedade portuguesa do período imediatamente após o 25 de Abril, caracterizada 

pela euforia e pela explosão da discussão e do debate indexados ao processo 

revolucionário em curso, tornou-se cinzenta. Portugal, rapidamente, se reduziu de 

novo à sua condição de país caracterizado pelas permanências e continuidades, 

evitando as rupturas necessárias capazes de transformar a situação. 

A multiplicação de fóruns formais e informais de confronto de ideias e de princípios 

orientadores verificada nesses tempos quase pouco mais se limita hoje ao espaço 

ocupado nos media pelos replicadores da opinião oficial, detentores de verdades 

absolutas, libertando muito pouca margem para a expressão do contraditório. 

A ausência de espaços de discussão repercute-se também na falta de rejuvenescimento 

das políticas públicas na esfera da educação e do ensino em geral. Os professores 

raramente discutem as questões pedagógicas, didácticas e científicas e os estudantes, 

porventura rendidos às lógicas quantitativas do ensino e à fúria competitiva, passam 

pelas escolas sem deixar qualquer tipo de marca impressiva do seu possível contributo 

para a alteração da ordem das coisas, permitindo que o “edifício” da Escola (em 

específico o da escola pública) se desestruture rapidamente. 

 

A necessidade dos partidos políticos e dos grupos de cidadãos ocuparem e 

fomentarem espaços de discussão na sociedade, promovendo a cultura e a educação, 

num propiciar de espaços inclusivos de discussão, revela-se de uma urgência 

determinante para o futuro sustentado do espaço público português. 

Em risco de esvaziamento vertiginoso, o espaço a que normalmente chamam público 

tornou-se, com o progressivo alheamento e sublimação do indivíduo e do 

individualismo, em somente espaço. A adjectivação de “público” deixou de fazer 

sentido. Na verdade, esta dimensão de qualificação do espaço tem vindo a mirrar até 

ao quase desaparecimento, não tendo sido substituída por nenhuma outra – daí o 

espaço ser só isso: espaço, sem qualquer tipo de adjectivação qualitativa de âmbito 

social. 

 

No caso português, o espaço da Escola reflecte esta dinâmica de multiplicação de 

vazios de uma forma exemplar. A falta de reflexão crítica e a incapacidade que a 

instituição escolar demonstra em ser um agente participativo das dinâmicas da cidade 

e da sociedade em geral tornou-se um factor preocupante a curto e a médio prazo, não 

se vislumbrando forma de inverter o rumo da situação. 
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O desinteresse da comunidade escolar relativamente aos actos e acontecimentos que 

decorrem no espaço da escola alastra-se por contágio à capacidade que esta tem, em 

colectivo ou individualmente, em participar na transformação da sociedade, tendo 

deixado de ser um agente participativo basilar das mudanças sociais, políticas e 

económicas do País. 

A escola vive “para dentro”, fechada, alheada do que se passa à volta, discutindo 

muito pouco a sua condição particular e desprezando a realidade envolvente. Esta 

“cultura de laboratório”, consciente ou inconscientemente assumida pelos 

protagonistas do espaço escolar, corre o risco de se tornar preponderante, apesar dos 

redutos de resistência intelectual que vão fazendo o seu caminho. 

O esvaziamento de forma, uso e conteúdos do espaço colectivo, outrora repleto de 

tertúlias e de confrontos de ideias, necessários à formulação de conhecimento, é uma 

realidade absoluta.  

A inércia colectiva (resultado das deficientes condições de trabalho, da ausência de 

espaços apropriados à realização de debates, e do desinteresse institucional em que 

simplesmente existam) faz com que o caminho do docente, do discente e do instituto 

escolar sejam cada vez mais solitários. 

 

A Escola, ou melhor, o processo escolar, é cada vez mais selectivo, considerando haver 

uma cultura dominante cujos valores são aqueles que se devem transmitir, afirmando 

que esses valores são os “normais” em detrimento daquela escola que, destacando os 

valores positivos e negativos de cada cultura, tenta formular opinião própria e 

produzir conhecimento. 

Por conseguinte, o projecto de escola inclusiva e participativa, onde as capacidades 

individuais e o trabalho colectivo são usados para transformar o meio e minorar as 

desigualdades e a escola racionalista, secular, tem vindo a ser ultrapassada por este 

“novo” velho projecto escolar. 

 

Este retrocesso civilizacional faz-nos recuar, em Portugal, ao período pós 28 de Maio de 

1926 e à anulação dos postulados da escola pública instituídos pela Iª República –a 

facilidade com que tudo isto aconteceu é absolutamente assustadora, demonstrando, 

mais uma vez, que não há direitos, garantias ou conquistas civilizacionais perpétuos. 

Da mesma forma que a Escola serve o propósito da evolução da sociedade, igualmente 

os acontecimentos desta última têm reflexo directo nas suas dinâmicas e importância 

conjuntural.  

A paulatina desestruturação do Estado e das suas funções sociais a que temos vindo a 

assistir desde o início da década de 1990 foi consequente. 

Não se tratou de um processo casuístico, mas sim da consumação de um projecto bem 

estruturado e alicerçado nas forças dominantes da sociedade portuguesa – não 

aconteceu por acaso mas sim porque foi permitido e até fomentado. No caso português 



 681

– um país cultural e estruturalmente atrasado – foi relativamente fácil desestruturar o 

Estado e, ainda mais fácil, desestruturá-lo nas suas componentes de serviço público. 

 

* 

Este é o processo inovador do projecto escolar que realmente importa reflectir e sobre o 

qual urge formular políticas públicas que corrijam o rumo, recuperando o sistema no 

ponto em que ainda era verdade que ensinar a pensar, ensinar a escolher, ensinar a agir 

eram os atributos de uma escola pública capaz de formar cidadãos com capacidade 

crítica, de ocupar o espaço público. 

Ser intransigentes na afirmação da coesão social, na afirmação de um patamar abaixo 

do qual nos encontramos no limite inferior da dignidade humana é o que nos resta. 

Quando recuperarmos esta qualidade, talvez ainda vamos a tempo de honrar o 

substantivo colectivo que nos designa: Humanidade. 

 

O cúmulo do “inovador processo do projecto escolar português” inscreve-se nos 

postulados e na prática dos governos nacionais da última década e pressupõe a 

equivalência entre ensino público e privado, como se da mesma responsabilidade do 

Estado se tratasse e a retoma da orientação de regime que propiciou, já no Estado 

Novo, a afirmação do ensino profissionalizante, aumentando a estratificação social já 

visível na escola actual e o fosso entre os vários graus de ensino. 

 

O maniqueísmo da perspectiva oficial que advoga que o privado faz melhor e mais 

barato, com maior exigência, criou o caldo de cultura para a tentativa de eliminação 

sumária do projecto da “escola da igualdade e da racionalidade” ainda inscrito na 

matriz da escola pública e, para a sua substituição, na década de 2000, pelo projecto de 

“escola da liberdade”. Este projecto, consubstanciado na reforma da Lei de Bases do 

Sistema Educativo, foi vetado pelo Presidente da República no ano de 2003, adiando 

por dez anos a alteração do paradigma da função do Estado no processo educativo. 

Essa dita “escola da liberdade” surge agora em força através da política do “cheque-

ensino” e da alteração do modelo de gestão escolar possibilitando ao sector privado e 

religioso (dominante até à 1ª República) o controlo do sistema de ensino, retirando essa 

responsabilidade ao Estado, traduzindo essa noção de liberdade na capacidade de 

selecção do estabelecimento a frequentar. Esta cópia muito mal concebida do sistema 

nórdico, apenas o imita na aparência esquecendo-se que o Estado Central, nesses 

países, continua a exercer o papel fulcral na educação e que tal situação só é possível 

dado o elevado nível civilizacional conseguido após décadas de providência. 

Com estas premissas em curso, a desestruturação da escola pública é hoje uma 

realidade suportada por uma maioria de interesses coordenados entre a força dos 

grandes grupos económicos e as suas extensões tentaculares na sociedade. 
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3.3. A urgência da reinvenção do ensino e da aprendizagem 

Nascimento e emigração na esfera do Digital 

Já se afirmou neste texto que uma das peculiaridades do processo educativo em 

Portugal assenta precisamente no antagonismo entre duas perspectivas conflituantes. 

Nesse sentido, após se ter discorrido sobre a perspectiva das contradições e 

condicionantes da construção do nosso modelo de sociedade, compete também 

abordar a outra face da questão: a alteração do paradigma da geração da 

intelectualidade e do seu desenvolvimento endossado às alterações do processo 

educativo que resultaram do avanço da Técnica e das Tecnologias e à sua repercussão 

no processo de formação. 

 

O binómio ensino/aprendizagem, após o reforço da componente aprendizagem, 

atravessa rápidas e profundas alterações, provocadas, entre outros factores, pela frágil 

relação entre campos metodológicos tangentes: o analógico e o digital. Se a educação 

dos actuais docentes teve lugar segundo processos analógicos, os novíssimos 

estudantes cresceram já em ambiente digital. Que consequência tem este processo de 

“invenção de novas identidades”, nos diferentes níveis de graduação escolar? Como 

são os processos de adaptação a esta nova ordem das coisas?  

 

O ser e o tornar-se digital, ou seja, a diferença de condição entre os que já cresceram 

entre plataformas de âmbito tendencialmente digital e aqueles outros, de formação 

exclusivamente analógica, que, ao longo dos últimos anos, atravessaram processos de 

“aculturação” e formação naquilo que se convencionou chamar de “novas tecnologias”, 

revela ser uma das temáticas mais actuais no campo do ensino e da aprendizagem. 

Enquanto os primeiros foram construindo o seu processo de aprendizagem baseado 

nas possibilidades da linguagem binária e, nessa lógica de funcionamento, foram 

crescendo intelectualmente, os outros enfrentam, ainda hoje, um processo de 

reconversão intelectual muito próximo da aquisição de competências para a obtenção 

de uma nova cidadania. 

A fractura é visível, mas é nas invisibilidades do sistema e dos processos associados 

que julgo estar grande parte do problema.  

 

Como agentes do ensino, de nacionalidade analógica, lidamos presencialmente com 

este novo “Homem Novo”, criado de uma forma inequivocamente mais eficaz do que 

todas as que, ao longo dos séculos XIX e XX, foram sendo protagonizadas por regimes 

políticos variados e antagónicos. O autoritarismo subliminar desta nova forma de 

dominação política e ideológica, que vem formatando – em Portugal, desde a década 

de 1990 – as novas gerações de estudantes, fez com que a técnica (até mais do que a 

tecnologia) influenciasse o próprio processo de pensamento dos formandos desde o 

ensino básico. 
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Por que afirmo que a transformação de modos e de procedimentos é autoritária? 

Porque, ao ser imposta pelas grandes multinacionais do conhecimento, pelas sedes da 

alta finança que as suportam e que controlam os governos dos estados soberanos 

mundiais, acabou por levar a uma imposição forçada de alteração dos modos de fazer 

e, sobretudo, dos modos de pensar. Ou melhor, da articulação entre o pensar e o fazer, 

de uma forma muito pouco sensível às idiossincrasias locais e, até institucionais, 

uniformizando automaticamente. 

Por que afirmo que a fractura se declara mais evidente para além das aparentes 

fronteiras do visível? Porque a docência é sobretudo composta por agentes analógicos 

que, no dia-a-dia da escola, encaram com passividade as respostas dos estudantes aos 

seus métodos de ensino e se vão confinando à perigosa nebulosa do espaço da 

interioridade do pensamento, discutindo muito pouco na esfera pública. Resultado da 

referida inadequação prática, os grupos de estudantes são considerados genericamente 

dispersivas, desconcentrados, desmotivados, desatentos, pouco inventivos, 

irreflectidos e, sobretudo, com uma tendência natural para a quantificação e para a 

cristalização das evidências, pouco interessadas em factores qualitativos ou abstractos. 

 

Mas, não estará parte do problema, também, do lado da docência? Não estará parte 

substancial do problema centrado no facto dos formadores, embora já falando com os 

formandos numa língua comum, ainda não a sintam como sua, ainda não sejam 

capazes de pensar nessa língua que verbalizam diariamente no espaço da escola, desde 

o Básico até ao Superior?  

 

Nascidos e emigrados na esfera do Digital constituem actualmente a população 

maioritária da Escola. No entanto, tal como a iliteracia funcional, também a iliteracia 

digital ainda prevalece e predomina dentro e fora do ambiente escolar. Torna-se 

necessário enquadrar a transferência de importantes áreas do saber informal na 

evolução do processo e do processo educativo.  

Corremos o risco, caso tal não aconteça, de perder para sempre, por preguiça ou 

inabilidade, séculos de sedimentação analógica do conhecimento humano. 

 

* 

O processo de ensino/aprendizagem, hoje muito mais centrado na figura do estudante, 

será a face visível da transparência de um projecto de escola em permanente 

construção?  

Ou, pelo contrário, nada nos revelará para além da opacidade da resposta rotineira a 

tarefas e encomendas escolares?  

De que forma o tempo de estudo e a reflexão sobre as matérias leccionadas se traduz 

nos exercícios curriculares que compõem este grande arquivo pedagógico e didáctico? 

De que forma o avanço da Técnica e das Tecnologias se reflecte na produção escolar 

dos novos e novíssimos estudantes?  
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Será que os “analógicos” se fundirão algum dia com os “digitais” e terão a capacidade 

de gerar uma nova entidade capaz de enriquecer as identidades da Escola? 

A resposta das escolas às directivas europeias e, sobretudo, os processos de aplicação 

das mesmas consubstanciadas em diplomas legais produzidos pelo Estado Central e 

pelas suas instituições de ensino, revelarão ainda a preponderância de processos de 

importação muito pouco crítica?  

Correr-se-á o risco de que muito do património científico, pedagógico e didáctico se 

perca na nebulosa dos processos de adaptação?  

Por outro lado, constituirá matéria de preocupação o caminho de alteração de 

paradigma relativamente às bases e à formação dos estudantes, os quais, ao contrário 

dos professores, actuam preferencialmente na esfera do digital?  

 

Torna-se essencial a defesa do equilíbrio nas transições e adaptações dos processos de 

ensino de forma a incorporar o tal manancial de conhecimento acumulado, 

reinventando a pedagogia e a didáctica.  

No sentido de valorizar o acto criador dos estudantes, ensinando-lhes a aprender e a 

apreender as possibilidades do espaço de criação digital, seremos capazes de proceder 

à necessária transferência de suportes dos métodos e metodologias, contrariando a 

apetência pela doce cristalização acrítica induzida na Técnica pelos próprios 

programas informáticos quando usados sem acompanhamento e estudo?  

 

Na consciência das complexidades da contemporaneidade – era de transição entre a 

informação e o conhecimento –, tentamos desempenhar as tarefas necessárias que 

possibilitam a continuidade e o aperfeiçoamento do processo educativo – do ensino e 

da aprendizagem – claramente com o intuito de pensar e comunicar ideias. 

 

 

 

3.3.1. Reflexos do tempo e do modo 

Práticas de ensino e processos de aprendizagem na área disciplinar de Arquitectura, na FAUP 

Analisando a situação específica do ensino artístico-científico da área disciplinar da 

Arquitectura, mais concretamente do passo largo entre a complexidade e generalismo 

da sua especialização no Ensino Superior e a abordagem do mundo do trabalho. 

Desde há cerca de uma década que os cursos de nível superior relacionados com esta 

área disciplinar deixaram de ter a tutela propedêutica sobre a transição 

escola/profissão, com perdas importantes na regulação e maximização da aplicação 

prática dos conhecimentos adquiridos e das relações laborais, permitindo cenários 

preocupantes de exploração. É certo que, apesar de tudo, algo se conseguiu com esta 

divisão de esferas de controlo entre a academia e as ordens profissionais, mas também 

se admite que, tal como acontecia até há poucos anos, as instituições de ensino não 

tinham competências esclarecidas para dominar as matérias laborais, hoje, as ordens 
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profissionais também não as têm (porque não são sindicatos) e, para além disso, não 

dispõem de corpos científicos adequados para avaliar e avalizar os novos profissionais. 

Assim sendo, estamos perante um problema grave, de difícil solução, mas 

eventualmente ultrapassável se for feito um esforço no sentido de, por um lado, 

clarificar o regime e o tipo de ensino/aprendizagem vigente, tornando transparente e 

objectivo o processo educativo e, por outro lado, dotar de autoridade reguladora do 

Trabalho, e não do Ensino, as entidades profissionais existentes ou, até, porventura, 

criar novas, com atributos e competências mais esclarecidas. 

 

Numa área disciplinar onde a razão e a emoção interagem em constante 

complementaridade, esta situação instalada atinge contornos preocupantes dado o 

aproveitamento consciente e inconsciente que as entidades patronais (maioritariamente 

ainda constituídas por profissionais de formação analógica) fazem das competências 

dos recém-formados, precisamente no campo do seu pensamento e desempenho em 

ambientes digitais. Esse campo do Digital é visto não como uma forma de pensamento, 

mas sim como uma demonstração técnica; como uma área onde, rapidamente, os novos 

profissionais executam mecanicismos reprodutórios de simulações apreendidas no 

âmbito académico, – o qual raramente os estimulou a produzir inteligência, 

interagindo com as possibilidades do espaço de criação digital. Limitam-se pouco mais 

do que a continuar o método de produção, essencialmente taylorista, herdado da 

sociedade industrial, pouco aproveitando as potencialidades da sociedade 

informacional, para a qual, apesar de todas as limitações, vinham sendo preparados 

com a formação pré-universitária. 

Nesse sentido, os anos de formação superior, acabam por ser um compasso de espera, 

pois muitas das competências pré-adquiridas são relegadas para planos que as 

transformam, não em processos intelectuais de pensamento, reflexão e crítica, mas sim 

em dinâmicas de produção acrítica, baseadas em acções de “corta e cola”. 

As ferramentas com que os nossos estudantes lidam diariamente (a Web, os pc’s e 

mac’s, os smartphones, os jogos electrónicos, os mp4, as câmaras digitais, os scanners) 

são de carácter essencialmente instantâneo, de resposta directa, e apostam em 

automatismos cíclicos e repetitivos, pouco questionados por quem os usa, investindo 

essencialmente na valorização de produtos acabados, desprezando o acesso à 

compreensão do processo de execução, traduzindo processos matemáticos complexos 

em imagens não operativas mas deveras apelativas.  

 

O ensino e a aprendizagem da Arquitectura assentam, segundo a visão felizmente 

resistente de algumas Escolas, na compreensão e maximização do processo criador. As 

ferramentas que acima foram evocadas são, como afirmado, de carácter automático, 

obedecendo a lógicas de criação fortemente induzidas pela máquina e muito pouco 

manipuladas pelo seu operador, mas, no entanto, permitem a transposição dos 

processos analógicos para a prática digital. Aliás, só se tornam realmente operativas 
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quando o fazemos, quando conseguimos criar com elas, quando as encaramos como 

meio e como suporte para a realização de algo que pretendemos criar. 

 

A interacção entre a folha branca e o instrumento riscador e medidor com o campo 

digital pode conduzir ao aproveitamento e aperfeiçoamento desses dois universos 

paralelos mas comunicantes. É uma questão de aprendizagem. 

Nesta perspectiva, quer “analógicos” quer “digitais” encontram um espaço comum 

para as suas realizações. Os primeiros, geralmente docentes, detentores de toda uma 

formação que tem no Processo o elemento base, deveriam saber transpô-lo para estas 

outras plataformas de trabalho. Os segundos, maioritariamente estudantes, como vêm 

com toda a “bagagem necessária”, como dominam a técnica, deveriam poder investir 

mais tempo na criação. Mas isso não acontece, e, aprofundando a tal fractura, corremos 

o risco de deixar que os processos de criação futuros absorvam somente uma 

pequeníssima parte da riqueza dos avanços de séculos de experimentação analógica. 

A mudança, muito lenta e de consistência esponjosa, é ainda pouco absorvente.  

 

No campo da Arte e da Arquitectura muito ainda há a fazer de maneira a permitir a 

sobrevivência dos processos de produção manuais e mecânicos que foram sendo 

aperfeiçoados pela acção do Homem. Se atentarmos na forma como os programas 

informáticos se tornaram cada vez mais intuitivos percebemos grande parte dos 

automatismos gerados nos procedimentos dos seus utilizadores. Torna-se necessário 

voltar atrás no tempo e recuperar os processos de construção dessa arquitectura 

informática para entendermos o seu funcionamento e deles podermos retirar e 

optimizar as vantagens adquiridas. 

Transportar para o ambiente de trabalho digital, para a “nova folha” que é o ecrã dos 

monitores dos aparelhos informáticos, a capacidade de intervir e manipular, sem 

perder a noção de escala sobre a criação, pode ser decisivo para que o acto de criação 

volte a pertencer ao seu criador. 

 

Nos primeiros anos dos cursos de Arquitectura, o contacto com o ambiente digital é 

feito de uma forma ainda hoje semi-clandestina. Ou seja, sabe-se que os estudantes 

utilizam, no estudo e na realização dos trabalhos práticos, ambientes e tecnologias 

digitais, mas não se promove nem explora qualquer tipo de enquadramento a estes 

processos, não se considerando importante desenvolvê-los no plano do ensino e 

negligenciando a sua presença na aprendizagem. Como em qualquer processo 

pedagógico não acompanhado, o estudante acaba por se iludir quanto aos resultados 

obtidos, cometendo muitas vezes o “pecado” da infracção e da aldrabice, roubando a 

verdade ao produto apresentado e omitindo partes essenciais do processo de 

concepção. 
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É um contra-senso que, na esfera do Ensino Superior artístico, mais concretamente na 

área disciplinar de Arquitectura, esta situação perdure no tempo e não sejam encaradas 

formas de proceder à transferência e assimilação dos processos analógicos de criação 

pelo ambiente digital. As mais-valias seriam claras, principalmente no âmbito da 

compreensão dos procedimentos e técnicas associadas à invenção, de matriz científica e 

artística, mas também no que respeita à honestidade intelectual, necessária em todo o 

percurso rumo ao conhecimento das matérias. 

 

* 

Partindo da premissa de que o serviço público prestado pela instituição escolar é um 

bem inestimável para o progresso da Humanidade, constata-se que, de facto, o papel 

singular do ensino das matérias científicas e artísticas no secular equilíbrio de forças 

entre a razão e a emoção tem sido o garante de sobrevivência da espécie relativamente 

às ameaças da ignorância. 

 

Em tempos prolongados de amor e de cólera como os de hoje, a identidade de uma 

escola não é, de forma alguma, o simples resultado da soma das suas diferentes partes, 

nem a sobreposição de camadas sedimentadas arbitrariamente ao longo dos anos de 

vida (sempre efémera no tempo da modernidade), nem, muito menos, a dominância 

conjuntural de determinadas linhas de pensamento. Penso que será mais. 

Mas, como será então o rosto actual do bilhete de identidade dessa pessoa colectiva 

que é a, baptizada em tempos, “Escola do Porto”? De que forma é que, a partir da 

leitura dos exercícios que sistematizam o processo didáctico das várias unidades 

curriculares que compõem o seu curso fundador (Arquitectura), podemos construir 

uma ideia concreta do “estado da nação”? 

 

O processo de ensino/aprendizagem, hoje muito mais centrado na figura do estudante, 

será a face visível da transparência de um projecto de escola em permanente 

construção? Ou, pelo contrário, nada nos revelará para além da opacidade da resposta 

rotineira a tarefas e encomendas académicas? De que forma o tempo de estudo e 

reflexão sobre as matérias leccionadas se torna visível na apreciação dos exercícios 

curriculares que compõem o grande arquivo formado pelos exercícios de âmbito 

curricular? De que forma o avanço da Técnica e das Tecnologias se reflecte na 

produção escolar dos novos e novíssimos estudantes? Será que os “analógicos” se 

fundirão algum dia com os “digitais” e terão a capacidade de gerar uma nova entidade 

capaz de enriquecer as identidades da “Escola”? 

 

Entre os primeiros anos do curso de Arquitectura, de carácter propedêutico, e os 

últimos, nos quais o estudante tende a revelar alguma capacidade de decisão no lento 

processo de aquisição de autonomia intelectual, a escala de valor conferida à relação 
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entre o processo e o produto viaja entre o peso do primeiro até à quase preponderância 

do segundo. 

Esta relação, que é processual e material mas também imaterial, constitui, sem dúvida, 

uma das marcas identitárias da “Escola”. Declara-se o desafio para a sua salvaguarda e 

revelação documental, contribuindo, no possível, para a assunção do seu património 

científico, pedagógico e didáctico, acrescentando valor à leitura das suas identidades, 

de cultura moderna na pós-modernidade. 

 

Passados oito anos sobre a transformação operada na FAUP por via da aplicação 

curricular do Tratado de Bolonha, torna-se necessário afirmar o valor do património 

didáctico e pedagógico, construído todos os dias pela comunidade docente e discente, 

mas também por outros profissionais e “personalidades da Escola” que por ela 

passaram e contribuíram activamente para o desenvolvimento do método conceptual 

da “Escola”, prática diária da sua vida profissional. 

 

No campo da relação dialéctica entre o ensino e a aprendizagem, verifica-se que, 

atentando no processo de adaptação ao referido Tratado, o funcionamento e os 

conteúdos da maior parte das unidades curriculares do curso continuam a assumir 

uma postura equívoca relativamente à relação entre o seu desempenho e os seus 

programas de estudos. De facto, temos que, no plano da prática, algumas alterações 

têm sido ensaiadas, contudo ainda sem a formalização necessária à sua compreensão 

por parte da maioria dos estudantes, gerando entendimentos estranhos patentes na sua 

resposta parcelar e maioritariamente tarefeira ao longo do ano lectivo, durante o qual, 

raramente se apercebem do verdadeiro entrecruzamento das matérias, muitas vezes 

assumindo dois posicionamentos extremos, ambos preocupantes: a resposta 

burocrática, facilitista e automática e a produção excessiva de trabalho, desequilibrado 

na relação entre qualidade e quantidade. Se, a estes factores, acrescentarmos a 

desregulação dos tempos de trabalho ao longo da semana, do mês e do ano, a falta de 

tempos sem contacto de qualidade e a sua eventual substituição por tempos com 

contacto, verifica-se que, no que respeita a um dos pontos em que Bolonha talvez tenha 

sido uma mais-valia para o funcionamento do Ensino Superior – o reequilíbrio de 

forças na relação entre ensino e aprendizagem – o mesmo possa vir a resultar ferido de 

impossibilidade de concretização. 

 

Constata-se também que o Tempo, como entidade simultaneamente concreta e 

abstracta, se revelou um problema de dificílima gestão (e digestão) por parte da 

comunidade escolar, fazendo com que a evidente impreparação e lacunas de formação 

secundária dos estudantes se tornasse num reduzido grão de areia quando comparado 

com as deficiências estruturais típicas de uma organização de Ensino Superior pesada, 

inflexível. 
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A questão do Tempo, sempre presente ao longo do ano lectivo, é uma preocupação não 

exclusiva dos estudantes mas também do corpo docente. Ora, se o Tempo é um 

problema, talvez devêssemos equacionar um contributo para a sua melhor gestão, pelo 

menos para mostrar aos nossos estudantes que a “casa” está organizada, que temos a 

capacidade de, ao invés de reagir às adversidades, as prevermos e promovermos a 

aplicação de acções preventivas, antecipando os momentos críticos, limando a 

interdisciplinaridade, dando, enfim, espaço a cada nova vaga de massa crítica que nos 

chega às mãos, para burilar a timidez e avançar com o seu contributo intelectual para a 

manutenção e avanço do “edifício” escolar. Por isso, instrumentos talvez 

aparentemente burocráticos como calendários, horários, constituição de turmas, 

atribuição de espaços de aula, são importantíssimos reguladores da actividade lectiva, 

importando reforçar a visão global do ano como um todo, reflectindo sobre o 

cruzamento entre esses documentos operativos de gestão, tornando-os mais adaptados 

à realidade, ao tempo e ao modo de fazer e aprender.  

Possibilitando novas formas de organização do Tempo, mais adaptadas aos conteúdos 

das unidades curriculares (uc’s) e não à tirania repetitiva das semanas de trabalho, 

talvez possamos identificar, atempadamente esses momentos no calendário e na 

semana, desmontando a rigidez absurda e estanque da gestão dos tempos entre as uc’s 

em geral, analisando os períodos críticos de cada uma delas ao longo do ano e 

deixando espaço para pequenas adaptações, sempre que necessário, resultado da 

natural observância de anos de experiência lectiva e património didáctico acumulado.    

 

* 

As práticas de ensino e os processos de aprendizagem na área disciplinar de 

Arquitectura foram-se alterando ao longo da história da 

Academia/Universidade/Faculdade em que leccionamos e, apesar de tudo, 

acompanharam as alterações modernas e contemporâneas no campo da didáctica. De 

facto, quando há cerca de dez anos declarávamos, na FAUP, em assembleia-geral de 

professores, não haver razão para alterar o nosso plano de estudos, poucos de nós 

suspeitaríamos que, apesar dos sinais, um ou dois anos depois, seríamos confrontados 

com uma clara revolução de veludo de cariz reformista, de matriz burocrática e 

administrativa. Tranquilamente então se disse que a instituição FAUP se “encontrava 

no processo de Bolonha há já muito tempo” e que pouco seria preciso fazer para 

cumprir as directivas impostas pelo centralismo europeu. À custa disso, perdeu-se 

tempo e, mais uma vez, a responsabilidade de gestão da herança histórica do processo 

de afirmação de identidade da nossa “Escola”, trabalhado durante décadas, ficou 

diminuída na forma com graves amputações no campo dos conteúdos. As alterações 

vieram quase que só por decreto, pela sua interpretação superficial, sem muito cuidado 

com a regulamentação necessária e verificação da prática corrente. E eis que, o 

comprometimento entre o professor e o estudante, valorizado na sua componente mais 

rica que é a formulação do conhecimento e o desenvolvimento das competências – 
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garantidos, na nossa “Escola”, pelos tempos de contacto – rapidamente foram sendo 

esboroados pela imposição de cumprimento curricular insensível às dinâmicas da sala 

de aula e ao contexto exterior à instituição escolar. 

E isto resultou numa cultura de resistência intelectual, circunscrita às ameias deste 

“castelo” pós-moderno, deixando o território deserto, à mercê de exércitos saqueadores e 

de “cavalos de Tróia”. Esta resistência poderia ter sido feita de uma forma activa, mas 

não, limitou-se a ser reactiva e a aprender a sobreviver com os cada vez mais parcos 

recursos e potenciais acumulados. Até quando vai ser possível continuar a hastear a 

bandeira nesta “praça-forte”? 

 

* 

Torna-se urgente proceder a uma reavaliação dos recursos disponíveis e a uma 

releitura desse património reunido durante décadas, visível na evolução dos exercícios 

das várias unidades curriculares, nas suas diferentes preponderâncias e jogos de poder. 

A progressiva afirmação – desde o início da década de 1990 – das componentes teóricas 

da estrutura curricular do curso de Arquitectura foi desequilibrando a balança da 

cultura institucional onde as áreas práticas dominavam. 

De facto, no âmbito dos primeiros anos do curso, de carácter cada vez mais 

propedêutico e com função de triagem cada vez mais evidente, as componentes 

curriculares de Projecto e Desenho não estão a saber fazer, em conjunto, a gestão 

partilhada das suas áreas, limitando-se a ir resistindo, com pruridos de entendimento, 

aproveitando muito pouco a comunhão das alterações efectuadas nas suas bases 

programáticas desde há uns anos a esta parte. Este facto aporta uma desnecessária 

confusão nos estudantes que continuam a ver a resposta a estas matérias, por natureza 

concordantes e convergentes, claramente compartimentada em dossiers separados, em 

pastas separadas, guardadas em dois armários – o cruzamento disciplinar resulta 

deficitário, não se verificando a interdisciplinaridade necessária para rejuvenescer a 

marca identitária do curso de Arquitectura da FAUP relativamente a outros cursos: o 

Desenho.  

 

3.3.2. Novas dialécticas de ensino/aprendizagem em Arquitectura 

As imposições das políticas públicas para a educação têm induzido no funcionamento 

das organizações académicas (mas não só) dinâmicas de resposta a factores que, até há 

alguns anos, julgávamos distantes das prioridades das instituições do Ensino Superior. 

São questões que se prendem com a captação de novos discentes para os cursos 

universitários mas também com as novas formas de estruturação do pensamento 

(maioritariamente digital ou apoiado em plataformas que o fomentam) que os 

estudantes aportam consigo a partir dos graus anteriores de formação, e que revelaram 

ser estruturantes de práticas diárias outrora perfeitas ficções. Ora, no campo disciplinar 

da educação em Arquitectura, estas duas questões adquirem destaque, principalmente 

na esfera da FAUP. 



 691

 

Na década de 1990, a Arquitectura e os cursos com ela relacionados eram uma moda 

institucionalizada, principalmente pelo reconhecimento estrangeiro de alguns valores 

proeminentes da cultura e da prática arquitectónica, o que fez crescer a apetência pela 

frequência das escolas de Arquitectura, nomeadamente da FAUP. 

A explosão da encomenda profissional pública e privada (que caracterizou essa 

década) reduziu drasticamente no período que decorreu entre 2007 (“bolha 

imobiliária” nos Estados Unidos da América) e 2014. 

A conjugação das conjunturas internacionais e nacionais criou novas condições de 

trabalho, reduziu ao seu mínimo patamar o “trabalho por conta própria” e tem vindo a 

acabar com o “emprego por conta de outrem” nos escritórios de arquitectura e no 

funcionalismo público – os arquitectos emigram e os candidatos a estudantes de 

arquitectura já não vêm nesta profissão o mesmo futuro radioso prometido em plenos 

anos noventa. 

 

Assim sendo, o que caracteriza a especificidade do ensino na FAUP? Que outros 

caminhos do exercício das competências de formação adquiridas durante cinco anos, 

podem ser apresentadas como futuros interessantes aos novos alunos? 

O que pode ser o apelo para a importância e dignificação cultural e educacional da 

frequência dos cursos artísticos e da FAUP em particular? A internacionalização dos 

estudantes e dos profissionais significará só uma contingência laboral ou ainda são 

apetecíveis os programas de intercâmbio com o resto da Europa, do tipo “Erasmus”, ou 

de âmbito protocolar com outras Faculdades espalhadas pelos outros quatro 

continentes? 

Mas urge também ponderar e debater o papel dos avanços da técnica e sobretudo das 

tecnologias no funcionamento e aplicação prática dos currículos de formação que são 

oferecidos ao público. E, então, chegamos ao binómio ensino/aprendizagem, num 

sistema em que, desde a adopção formal dos postulados inscritos no Tratado de 

Bolonha, a responsabilidade da sua própria sobrevivência é partilhada, com forte 

pendor para o papel do estudante na construção/selecção do seu currículo académico. 

 

A relevância do tipo de ensino ministrado na FAUP e o seu carácter singular 

reconhecido internacionalmente pelas academias congéneres e pelas mais 

representativas publicações periódicas da área assenta numa prática semi-laboratorial 

acompanhada pela construção da teoria em espaços lectivos que potenciam a 

importância nuclear e única no plano educativo nacional das áreas disciplinares do 

Desenho e do Projecto assim como de outras áreas estruturantes da construção do 

pensamento arquitectónico essenciais para a progressão na autonomia formativa do 

estudante, como a Teoria, a História, a Construção e a Urbanística; é uma formação de 

âmbito generalista, capaz de preparar, mais do que o jovem arquitecto, o jovem 

cidadão para o desempenho da sua cidadania.  



 692

* 

Consciente do papel que nos compete na adaptação e transformação da herança, 

pergunto-me: − O que fica deste caldo de cultura de resistência que se foi criando 

durante décadas nesta “Escola do Porto”? 

O método de trabalho semi-laboratorial sobre o qual trabalhamos todos os dias e que 

tentamos desenvolver nos nossos estudantes ainda se irá materializando em algo novo 

e em constante transformação? Os postulados informais e informalizantes que estão na 

retaguarda da sua aplicação permitem chegar a meio do 1º ano curricular do MIARQ e 

perceber que o processo de trabalho dos estudantes já começa a utilizar o desenho 

como ferramenta essencial de criação − ainda muito alicerçado em modelos 

tridimensionais, mas no caminho do domínio da ferramenta. No entanto, ainda há 

mais uma barreira para ultrapassar: a interiorização de que o Desenho é, sobretudo, 

uma forma de pensamento que se desenvolve na directa proporção da assimilação dos 

processos de trabalho em Arquitectura.  

Conscientes das complexidades da sociedade actual tentamos diariamente empreender 

as tarefas necessárias que permitem a continuidade e esperado aperfeiçoamento desta 

forma de usar o desenho, claramente para pensar e comunicar ideias (se algo nos 

diferencia dos demais criadores é a capacidade de ver, desenhando, antes de fazer, de 

antecipar a construção do espaço, de explicar e simular).  

 

Todavia, sabedor do processo de abandono do desenho – visível ainda antes do final 

do curso e que se aprofunda nos primeiros anos de profissão – pergunto: – O que fica? 

A transição dos métodos e processos analógicos para os digitais processa-se, no âmbito 

oficial do curso de Arquitectura, entre o 2º e o 3º ano do Mestrado Integrado em 

Arquitectura. É precisamente aqui que começa o processo de abandono do Desenho 

por parte, especialmente, daqueles que sempre o encararam como a resposta a mais 

uma tarefa académica (não como o início da construção de uma forma de pensamento), 

como o aperfeiçoamento técnico e instrumental de uma competência manual e não 

como o desenvolvimento da esfera intelectual.  

 

No entanto, essa passagem é absolutamente importante para o teste à sobrevivência da 

criação nas áreas artístico-científicas. A progressão do estudante e do jovem 

profissional rumo à autonomia intelectual vai tornando o processo de trabalho cada 

vez mais pessoal, íntimo e infinitamente menos expositivo. O peso do produto impera 

sobre o processo. Restará pensar: ou o processo e a importância da motivação 

disciplinar do desenho se percebe no produto acabado e nele se sustenta a sua 

permanência, ou então é abandonado definitivamente e a urgência das respostas 

imediatas, automáticas e acríticas fazem com que seja remetido para o plano do 

acessório. 
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A disciplina do Desenho, como forma de expressão, processo de crítica e de criação, de 

carácter profundamente estruturante na área disciplinar da Arquitectura, só ganha 

espessura e continuidade se as Escolas o não abandonarem ainda antes dos próprios 

profissionais que ajudam a formar. 

A pertinência desta referência, nesta parte do texto em que se tenta reflectir, 

racionalizando, sobre o contexto de criação do corpo central da investigação, prende-se 

com o facto de que a estruturação do pensamento em Arquitectura, mesmo 

considerando as áreas disciplinares que lhe são afins e às quais se recorreu ao longo do 

período de realização deste estudo, é devedora, no limite, a este processo de criação 

que usa o Desenho como ferramenta essencial, para além da materialização do saber, 

como auxiliar para a sua teorização. 

 

* 

A afirmação da identidade da FAUP como “Escola do Porto”, composta pelas suas 

diversas identidades, funda-se em três esferas complementares e estruturantes da sua 

imagem e contexto criador de matriz científico-artística: a universidade, a cidade e o 

mundo. 

Nesse sentido, o panorama actual resulta da confirmação da sua capacidade de 

intervenção nesses três vectores, vitais para a presença que lhe é reconhecida pelas 

instituições de ensino congéneres e pela sociedade em geral, nacional e 

internacionalmente.  

 

No plano da Universidade, embora se assista a um processo de centralização de 

recursos e de aglutinação de saberes disciplinares, a somente existência de uma marca 

“FAUP” contribui para o processo de afirmação da própria academia, dotando-a de 

uma mais-valia de reconhecimento e saberes única entre as instituições de ensino, 

capaz de atrair estudantes, docentes e investigadores que consideram um factor de 

prestígio a associação a esta “Escola”. 

O processo de ensino/aprendizagem (em constante evolução desde a fundação da 

Faculdade) é mesmo considerado singular no âmbito das diversas escolas de 

arquitectura europeias, consubstanciando a distintiva marca “Escola do Porto” com 

conteúdos próprios associados à relação entre as diferentes áreas disciplinares que 

compõem os seus cursos e marcando, definitivamente a diferença, através do sublinhar 

da importância conferida ao Desenho como disciplina e como elemento estruturador 

do pensamento em Arquitectura. 

 

No plano da cidade, para além de se ter tornado num factor de prestígio e de ser 

considerada uma instituição inseparável da sua marca impressiva, a FAUP e os seus 

profissionais (quer no âmbito da sua actividade académica e de investigação quer no 

âmbito das realizações profissionais de produção em gabinete) têm trabalho e 
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pensamento realizado sobre a sua imagem, o seu processo de desenvolvimento e 

ordenamento territorial. 

Embora a situação económica e social actual não permita a proliferação dessa 

actividade, verifica-se que vão sendo produzidos (e, nalguns casos, realizados) alguns 

projectos e estudos de ponta que introduzem valor nos processos de construção da 

imagem da cidade e que são potenciadores de alguma diferença qualitativa que neste 

momento a cidade do Porto observa sobre cidades europeias de igual dimensão. 

Por último, no plano do Mundo, a Faculdade funciona como um forte pólo de atracção 

de estudantes de diferentes proveniências que procuram esta instituição, escolhendo-as 

entre as várias escolas de Arquitectura. 

A proliferação do intercâmbio entre estudantes de diferentes nacionalidades, para além 

de enriquecer os que a escolhem como instituição formadora, contribui para o 

enriquecimento formal e informal, do seu próprio património de experiência e criação. 

A Faculdade é hoje um destino óbvio para quem quer iniciar os seus estudos e/ou 

complementá-los, num âmbito de formação de nível superior, singular pelo método de 

ensino e pela distinção da sua formação. 

 

Esta “Escola”, herdeira das várias experiências científicas, pedagógicas e didácticas 

realizadas no contexto da escola de Belas Artes, adquiriu autonomia e maturidade no 

período que decorreu entre 1974 e a actualidade, conservando no seu ideário, os 

propósitos que advieram da sua fundação como instituição de construção do 

Conhecimento académico, com capacidade de se afirmar na esfera pública, em 

Democracia. No entanto, ao longo deste meu processo de aprendizagem fui 

descobrindo que não há verdades absolutas nem direitos adquiridos. 

O processo de construção deste património académico não se pode assumir como 

estático e imutável. A sua capacidade de resistência e de incorporação dos saberes 

aportados pelas novas e novíssimas gerações tende a manifestar alguma incapacidade 

de lidar com as novas formas de pensamento e com as exigências (sempre em 

constante processo de transformação) da relação dialéctica entre o ensino e a 

aprendizagem, entre os vários agentes do ensino, entre a realidade e a utopia. 

As rápidas alterações de procedimentos que vingaram nos últimos quarenta anos, o 

processo de alteração da realidade portuguesa e as inovações no campo da técnica, da 

profissão e do processo educativo, criaram tensões (por vezes desnecessárias) no seio 

da “Escola”, permitindo-nos pensar que talvez não estivéssemos perante uma 

realidade consolidada, mas, tal como a sociedade, em permanente transformação. 

 

 

3.4. A educação superior na fragilidade do digital entre “analógicos” 

Ensino artístico, objectos digitais, Arquivos e investigação científica 

Desenvolvendo a anterior exposição, torna-se necessário aprofundar as variantes 

relacionadas com a actual conjuntura universitária, económica e financeira portuguesa, 
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assim como a circunstância actual dos agentes responsáveis pela gestão da relação 

ensino/aprendizagem. 

Na Universidade, a progressão na carreira docente e a manutenção do posto de 

trabalho dependem quase que única e exclusivamente de actos de progressão científica 

individual, mais concretamente, defesa de trabalhos de doutoramento. Uma análise 

sumária do panorama da última dúzia de anos mostra-nos que os temas desenvolvidos 

pelos candidatos, pouco ou nada são absorvidos pelas instituições onde leccionam e 

ainda menos são aproveitados nas unidades curriculares que leccionam ou assistem à 

leccionação. Mas, no entanto, é a defesa destes trabalhos de matriz científica que vai 

permitindo a continuidade dos empregos docentes. 

E pergunto-me (curioso da resposta): onde, como e por quem são avaliadas e 

consideradas as competências pedagógicas e didácticas dos docentes do ensino 

superior? Como são consideradas estas competências (nalguns casos desenvolvidas e 

adquiridas ao longo de longos percursos de vida académica) nas instituições do ensino 

superior em geral e nas escolas artísticas e artístico-científicas em particular?  

Pouco são ponderadas, raramente são analisadas na óptica qualitativa e nunca 

constituem factores decisivos na avaliação do corpo docente, progressivamente 

regrada por factores rígidos de índole quantitativa, consubstanciada em critérios e 

parâmetros de base matemáticos. 

 

Com a progressiva burocratização dos processos e práticas académicas, os novos 

regulamentos de avaliação/classificação docente versam muito pouco sobre o primeiro 

factor deste binómio, esquecendo definitivamente as questões relacionadas com o 

tempo longo, necessariamente processual. Assim sendo, a avaliação docente, na 

vertente do trabalho pessoal fica reduzida quase exclusivamente a uma só componente 

individual de desempenho (investigação), ficando as homónimas colectivas 

(pedagogia, didáctica e de participação na gestão da instituição de ensino) relegada 

para secundaríssimo plano. 

Recentrando-me sobre a problemática de base que aqui vem sendo exposta: a 

aprendizagem mútua que resulta do processo colectivo que é o ensino, não é 

escrutinada, com fortes perdas para a optimização digital dos “analógicos”. 

Por outro lado, a exclusiva dedicação à produção científica e (há que dizê-lo também) 

às tarefas escolares burocráticas e burocratizantes outrora desempenhadas por 

funcionários não-docentes, contribui para o estado da arte a que me refiro, afastando, 

por falta de tempo ou impossibilidade contratual, os docentes da actividade 

profissional extra-escolar, aquela que lhes conferiu qualificações para o ingresso na 

docência nas instituições de ensino superior (no caso, artístico-científico). Esta situação, 

principalmente no que respeita aos docentes das componentes de projecto ou 

laboratório das unidades curriculares, pode resultar também numa perda substancial, 

pois o contacto directo com a prática profissional e com a inovação é bastante 

importante para estas áreas do ensino. A tudo isto acrescente-se o facto de, por razões 
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económicas e financeiras, o ensino, à semelhança de outros sectores da sociedade, se ter 

tornado num último refúgio para a falta de encomenda profissional.  

 

* 

O uso, cada vez mais frequente (e, nalguns casos, exclusivo) dos objectos digitais no 

Ensino Superior em geral e no artístico em particular reveste-se de uma especial 

importância quando atentamos no panorama actual da relação entre instrução e 

investigação académica. 

Nos trabalhos correspondentes a ciclos avançados de pós-graduação, contrariamente 

ao que tem sido a tendência galopante de investimento em fontes de informação 

“secundárias de secundárias”, ainda muito se vai fazendo na exploração das chamadas 

fontes primárias, ou seja, dos documentos originais, maioritariamente de arquivo, 

talvez aqueles que melhor permitem a consolidação de um ponto de vista original, 

tradutor e construtor do pensamento de quem os analisa, capazes de aportar 

conhecimento inovador.  

 

Leopold van Ranke, historiador alemão que desenvolveu a sua actividade profissional 

ao longo do século XIX, considerado como o patriarca da historiografia moderna, 

defendia que os historiadores deveriam investir mais o tempo dedicado ao estudo no 

trabalho de arquivo, apelando ao uso do documento em prol da cientificidade e da 

objectividade. De certa forma um homem moderno pugnava pela busca incessante da 

“verdade” dos factos, rejeitando a lenda e a tradição. 

 

Mas, de que “verdade” falamos quando abordamos a análise documental e o trabalho 

com documentos? Conscientes da possibilidade da traição documentalista, observamos 

vários tipos de dependência relacionadas com três ordens de acção: produção, 

organização e descrição, as quais definem parte substancial das qualidades do acesso e 

que facilitam ou dificultam a construção de uma nova ordem, necessariamente 

original, que resulta da forma como fazemos a nossa selecção. 

Porém, não falamos do mesmo quando dependemos da disponibilização fragmentada 

de documentos avulso ou quando temos a felicidade de os poder organizar em bruto, 

potenciando as nossas dúvidas e não as sempre perigosas certezas – nossas e dos 

outros, daqueles que, com todo o profissionalismo é certo, apenas nos disponibilizam o 

acesso a cada documento isolado e não nos permitem a visão integradora do conjunto. 

Quando esta segunda forma de trabalho não é possível de desenvolver, corremos o 

risco da apreensão das partes não conseguindo a equação do todo, cristalizando 

precocemente. 

Se às circunstâncias somarmos as condicionantes inerentes ao facto de estarmos a 

trabalhar em permanência obrigatória sobre episódios, acções e dados passados, ou 

seja, a interagir com as evidências e os factos, mas também com as incertezas e os 

silêncios, o único que podemos alcançar é a nossa interpretação sobre o que aconteceu, 
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a nossa forma de analisar a decantação e a sedimentação que o Tempo e a distância 

relativa nos permitem fazer.  

Estamos sempre perante um processo de criação, de invenção, comprometido com a 

tese que defendemos – todo o percurso de reflexão até ao momento da conclusão é 

processo, necessário para se lá chegar, importante para o conhecimento dos modos de 

fazer, mas não mais do que processo, pessoal mas transmissível, chave para a 

construção da autonomia científica, mas nunca confundível com o produto final.  

 

* 
“Mas se, trabalhar no arquivo, deambulando por caixas, estantes, foi o trabalho obscuro, 
inclusivamente sórdido, do investigador, esse trabalho foi a pré-condição da produção de 
toda a narrativa histórica. Paradoxalmente, a obsessão pela memória e a pulsão por 
arquivar contemporâneas aumentam na proporção inversa ao declive da narrativa 
histórica académica: os esforços encaminham-se mais para a preservação do registo 
histórico do que para a embalagem discursiva que os historiadores, e, em geral, os 
intérpretes, articulam com esses traços da memória. E, enquanto por toda a parte, se 
estabelecem leis para a preservação da memória histórica, simultaneamente assistimos à 
neutralização, quando não ao silenciamento, da sua interpretação crítica: este fascínio 
com a memória, que, em boa medida, parte da crença de que é possível armazenar todos 
os registos do passado, e que o suporte electrónico exacerbou ainda mais, torna urgente o 
reposicionamento das concepções herdadas sobre as relações entre passado, história e 
memória.” (Estevez González, 2009) 

 

Ao longo de um estudo científico fundado em trabalho de arquivo, o investigador vai 

construindo um conjunto de volumes documentais sobre os originais, que lhe vão 

possibilitando, na equação das incertezas, edificar a teoria. De facto, é função do 

académico potenciar a dúvida que vai crescendo no curso da procura de respostas, 

processo contínuo de querer sempre saber mais. 

Essas compilações de informação, sujeitas ao crivo da crítica intelectual do indivíduo e 

da comunidade – científica e não só –, passam a ser fontes de informação disponíveis 

para outros estudos (para além de permitirem a reflexão necessária sobre o problema 

que o cientista social, ou outro, numa constante permanência, formula e reformula por 

entre processos cíclicos de ruptura e de continuidade). 

 

As características específicas dos estudos que desenvolvo conduziram-me, como já 

explicado, a um intenso trabalho em sede de arquivo. Tendo já passado por muitos, 

por vezes na condição de utente, maioritariamente no papel de organizador de 

documentos desencontrados entre si por via das diferentes organizações a que foram 

sujeitos durante décadas de utilização permanente por parte de técnicos de formações 

diferentes e diversas, posso dizer que cedo percebi só poder vir a entender os processos 

de produção documental relacionados com as temáticas do meu estudo quando me 

embrenhasse completamente nas instituições que os tutelam. Assim, como uma espécie 

de antropólogo que se mistura com as comunidades que estuda, na qualidade de 
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investigador participante, académico, mas, sobretudo, cidadão, desenvolvo alguns 

processos concretos de transferência desses volumes documentais para a esfera 

pública, fazendo com que se tornem públicos e publicados.  

 

Como utilizador sistemático de arquivos e de bibliotecas (um gosto alimentado pelas 

obrigações de estudo associadas à realização do presente texto) registo uma grande 

fractura entre o universo do tratamento e disponibilização da informação e o 

utilizador. Nesse sentido, no decurso dos meus trabalhos, tenho mantido como 

constante preocupação a equação de um contributo para a alteração do paradigma 

actual. Compreendendo e apoiando a necessidade do imenso trabalho arquivístico e 

bibliotecário realizado por técnicos formados na área de bibliotecas, arquivos e 

documentação, penso que o seu esforço poderia ser cada vez mais orientado para a 

componente técnica anterior à consulta do documento, não havendo necessidade da 

sua tão constante presença no acto de consulta e estudo documental realizado pelo 

utente. A proliferação de espaços de livre acesso (físicos ou virtuais), sendo encarada 

como prioritária pelas entidades gestoras da informação poderia significar um 

benefício duplo. Por um lado, permitiria a concentração dos técnicos nas acções que 

lhes competem (desobrigando-os das funções burocráticas e de atendimento) 

permitindo a investigação e o tratamento mais informado dos documentos e, por outro, 

eliminaria a barreira do “guardião” sempre presente, tornando mais apetecível a 

investigação documental. 

No entanto, reconheço que o tempo actual é de absoluta transição, pois ainda não há 

autonomia suficiente das bases de dados e da disponibilização física e virtual da 

informação que possa dispensar a existência de mediadores entre o documento e o 

público. Mas algo pode e deve ser feito nesse sentido. 

 

* 

Acondicionar, salvaguardar, conservar, mas também divulgar e difundir. É nestas 

acções que sobrevém a importância da relação entre as esferas analógica e digital. 

Arquivo físico ou virtual? Desmaterialização completa da informação ou coexistência 

do material com o imaterial? Podemos pensar numa estrutura de arquivo do 

conhecimento somente baseada em documentos digitais? Ou, pelo contrário, o mesmo 

esforço que fazemos para proceder às necessárias transferências de suportes, também o 

deveríamos realizar no sentido de preservar e potenciar os originais e revelar os seus 

processos analógicos de produção? E não será tempo de pensarmos já nas formas de 

manutenção de todo esse património no seu conjunto, desejavelmente unitário, 

considerando a importância das partes e dos fragmentos, mas também do todo e dos 

conjuntos? 

 

A realização e produção de teses de mestrado e doutoramento no plano do ensino 

superior artístico só há poucos anos têm contemplado outras hipóteses para além dos 



 699

cânones da apresentação de trabalhos científicos. A especificidade do pensamento e da 

prática artística (científico-artística) têm construído e ajudado a construir outros 

territórios no âmbito das academias. Mas, no entanto, a natural e frequente confusão de 

conceitos entre Técnica, Ciência e Tecnologia tem dificultado imenso o caminho 

percorrido. De igual forma, a também habitual confusão entre obra e projecto, entre 

produto e processo, têm ajudado à profusão de facilitismos e facilidades de abordagem 

da questão nada abonatórias para o processo de construção do Conhecimento.  

O foco do exercício académico deve centrar-se predominantemente nos processos de 

reflexão e na própria reflexão montada sobre uma determinada criação. Essa reflexão, 

cujo processo pode conduzir a uma dissertação original, é que pode tentar aportar um 

acréscimo às diferentes áreas do saber. 

Essas novas fontes primárias de informação – os objectos gerados a partir da criação 

artística – revelam uma outra dimensão para além dos tradicionais documentos de 

arquivo. As produções próprias dos criadores, objectos analógicos ou digitais ou 

transferidos da plataforma dos primeiros para a dos segundos, passam a incorporar o 

grande banco de dados informacional. E também a reflectir nele as idiossincrasias 

próprias da actividade artística e dos seus cruzamentos com a Ciência e a Tecnologia. 

 

 

3.5. Ainda temos metade da vida para o sonho 

O projecto e, sobretudo, o processo de construção da Modernidade não começou nas 

sociedades herdeiras da revolução francesa de 1789 nem acabou no início da era pós-

moderna.  

O uso recorrente destas balizas temporais prende-se com uma certa facilidade e 

necessidade de criar rótulos automáticos para os tempos e para os factos, para os 

conjuntos de momentos semelhantes na História, resultado de rupturas e 

permanências epistemológicas, numa relação de importância francamente ganha pela 

dimensão da permanência.  

A utilização desses rótulos ajuda-nos, no campo da operatividade do discurso e da 

prática – ainda que, de forma somente abstracta – a lidar com a cadência e com a 

sucessão das eras e com a velocidade contemporânea da ocorrência dos factos. 

 

Essa outra Modernidade, rótulo definido pela civilização ocidental (leia-se europeia e 

cristã), teve como pioneira a política de conquistas comerciais do século XV ibérico, 

nomeadamente do quatrocento português.  

A necessidade vital de expansão das relações comerciais em rotas alternativas ao 

mercado mediterrânico fez com que a aventura marítima se voltasse para o Atlântico, 

constituindo as fundações do processo de globalização ocidental, claramente comercial, 

mas também religioso, cultural e educativo.  

O conceito de modernidade nasce de uma contingência política e económica (um 

território terrestre limitado e pequeno) e afirma-se, pelo menos no que respeita à acção 
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dos portugueses, com a dominação da cultura e da religiosidade católica nas praças-

fortes e nas feitorias comerciais, sem grande intenção de conquista de territórios para 

além dos interpostos comerciais nos quais ancoravam as rotas marítimas.  

Foram tempos de miscigenação e de aculturação que fizeram com que a globalização 

falada em português ajudasse a ampliar e amplificar a dimensão cultural da expressão 

portuguesa à escala mundial. 

 

Hoje, no ambiente da tardo-modernidade portuguesa – a anos-luz desse fulgor de 

potência mundial e global –, falamos, nas margens da construção da identidade, da 

necessidade de inovar o processo de construção do edifício cultural e educacional de 

um povo “sem tempo”. 

Falamos de identidades: de permanências e rupturas de processos de equilíbrio entre 

várias identidades.  

Falamos de “bilhetes de identidade”, de conquistas de cidadania e de poder na 

sociedade contemporânea, apesar de estarmos nos antípodas da bondade de uma 

missão civilizadora. 

 

Funcionamos hoje como “analógicos” reconvertidos. Talvez amanhã sejamos 

“digitais”. Talvez depois de amanhã sejamos “digitais” reconvertidos. 

Falamos como sobreviventes à exclusão, herdeiros da tentativa romântica de 

construção de uma sociedade igualitária fundada nos valores de 1789 – agora com 

esperança de que a Técnica e a Tecnologia, a Ciência e a Arte possam vir a estar ao 

serviço do cidadão, eliminado todas as formas de escravidão. 

A fractura actual da sociedade assenta nos princípios da exclusão social e resulta de 

um processo histórico de desestruturação social, económica, política e ideológica.  

As relações entre o indivíduo e a sociedade tendem a tornar-se cada vez mais frágeis, 

egoístas e carentes de valores colectivos e humanistas.  

Assim, numa época em que a massificação das lógicas quantitativas em detrimento dos 

factores associados à qualidade e ao reconhecimento do mérito individual e colectivo 

prepondera, urge valorizar as plataformas de trabalho de âmbito colectivo e interactivo 

que contribuem para a alteração do tempo e do modo, vendo para lá da conjuntura e 

da circunstância, apostando na força de libertação dos povos através do sucesso do 

projecto da escola democrática e da sua manutenção na esfera pública. 

 

Ainda temos metade da vida para o sonho. 
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[A Ignorância] 

FONTES 
 
 
 
 
 

“Nunca acabaremos de criticar os que deformam o passado, o reescrevem, o falsificam, 
que dilatam a importância de um acontecimento, calam a de outro; estas críticas são justas 
(não podem deixar de sê-lo), mas não têm grande importância se não forem precedidas de 

uma crítica mais elementar: a crítica da memória humana enquanto tal. Porque que pode 
esta, pobre dela, na verdade? Não é capaz de reter do passado mais que uma miserável 
parcelazinha, sem que ninguém saiba por que motivo justamente esta, e não outra, uma 

vez que tal escolha, em cada um de nós, se faz misteriosamente, à margem da acesa 
vontade e dos nossos interesses. Nada se compreenderá da vida humana enquanto se 

persistir em escamotear a primeira de todas as evidências: uma realidade, tal como existia 
quando existia quando existia, já não existe, a sua restituição é impossível. 

 
Nem sequer os arquivos mais abundantes podem seja o que for contra isso.” 

 

(Kundera, 2003: 108-109) 
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O trabalho com a informação, como desenvolvido em especial no Livro 1, revelou-se 

fundamental para a construção de um pensamento original. Se por um lado, o forte 

investimento nas fontes primárias constituiu a matéria-prima para a exemplificação de 

um objecto de estudo particular, quando conjugadas com as fontes secundárias, 

possibilitaram ao sujeito o alicerçar de uma linha teórica e metodológica fulcral para a 

consecução da presente dissertação. 

 

A organização do texto, elencada na introdução, mais concretamente em “Cartografia 

da escrita” de igual forma se espelha, como síntese, na categorização da informação 

estudada. 

Nesse sentido, nesta secção a que se chamou de “Fontes”, dá-se nota pela estruturação 

seguida, da relação entre os documentos e os vários livros do texto global.Sendo certo 

que, de maior generalidade a uma maior especificidade, toda ela serviu de diferentes 

formas para a investigação, também é intelectualmente honesto, posicioná-las (as 

fontes) nas várias zonas da investigação para as quais se revelaram mais úteis.A 

listagem que se segue isso tentaa demonstrar, indexando por “Livro” a informação 

julgada mais relevante no âmbito de um percurso vasto, sobrevivendo a outras tantas 

leituras que permitiram a identificação e compreensão dos factos. 
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planta e alçados, escalas 1.2500 e 1.100 Pág.344 
Fig.239 – Variante ao projecto de ampliação da sede dos Serviços aprovado em Senado, 1934, planta topográfica e 

plantas da cave e do vão da cobertura, escalas 1.500 e 1.100 Pág.345 
Fig.240 – Variante ao projecto de ampliação da sede dos Serviços aprovado em Senado, 1934, planta topográfica, 

plantas dos pisos e alçados, escala 1.100 Pág.345 
Fig.241 – Variante ao projecto de ampliação da sede dos Serviços aprovado em Senado, 1934, planta topográfica, 

plantas do R/c e 1º piso, escala 1.100 Pág.345 
Fig.242 – Variante ao projecto de ampliação da sede dos Serviços aprovado em Senado, 1934, planta, cortes e perfil, 

escala 1.100 Pág.346 
Fig.243 – Variante ao projecto de ampliação da sede dos Serviços aprovado em Senado, 1934, alçados, escala 1.100 Pág.346 
Fig.244 e Fig.245 – Projecto de ampliação das instalações do edifício sede dos SMAS, 1962, edifício da Direcção  

e administrativos, plantas, escala 1.100 Pág.347 
Fig.246 – Projecto de ampliação das instalações do edifício sede dos SMAS, 1962, oficinas, laboratório e casa do 

Almoxarife, plantas, cortes e alçados, escala 1.100 Pág.347 
Fig.247 – Projecto de ampliação das instalações do edifício sede dos SMAS, 1962, cantina e armazéns, plantas, cortes e 

alçados, escala 1.100 Pág.347 
Fig.248 – Projecto de ampliação das instalações do edifício sede dos SMAS, 1962, edifício da Direcção e 

administrativos, alçados, escala 1.100 Pág.348 
Fig.249 – Projecto de ampliação das instalações do edifício sede dos SMAS, 1962, edifício da Direcção e 

administrativos, alçados, escala 1.100 Pág.348 
Fig.250 – Projecto de ampliação das instalações do edifício sede dos SMAS, 1962, edifício da Direcção e 
administrativos, alçados, escala 1.100 Pág.348 
Fig.251 – Colectores gerais, instalação do colector geral na Rua Barão de Nova Sintra, 1929 Pág.349 
Fig.252 e Fig.253 – Colectores gerais, instalação do colector geral na Rua Barão de Nova Sintra, 1929 Pág.350 
  
2.7.1.  
Fig.254 – Projecto anexo ao requerimento de pedido de abertura de poços, 1929, planta, escala 1.500  Pág.364 
Fig.255 – Projecto anexo ao requerimento de pedido de abertura de poços, 1921, planta, escala 1.500 Pág.364 
Fig.256 – Projecto anexo ao requerimento de pedido de abertura de poços, 1922, planta, escala 1.500 Pág.364 
Fig.257 – Projecto anexo ao requerimento de pedido de abertura de poços, 1924, planta, escala 1.500 Pág.364 
Fig.258 – Projecto anexo ao requerimento de pedido de abertura de poços, 1940, planta, escala 1.500 Pág.365 
Fig.259 – Projecto anexo ao requerimento de pedido de abertura de poços, 1940, planta, escala 1.1000 Pág.365 
Fig.260 – Lavadouro da Fonte da Manga, 1940 Pág.366 
Fig.261 – Lavadouro do Seixal, 1940 Pág.366 
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Fig.262 – Lavadouro das Azenhas de Vilar, 1940 Pág.367 
Fig.263 – Lavadouro do Ouro, 1940 Pág.367 
Fig.264 – Lavadouro de Ramalde, 1939 Pág.368 
Fig.265 – Lavadouro de Ramalde do Meio, 1940 Pág.368 
Fig.266 – Lavadouro de Ramalde, 1940 Pág.369 
Fig.267 – Lavadouro das Virtudes, 1940 Pág.370 
Fig.268 – Lavadouro das Fontainhas, 1938 Pág.370 
Fig.269 – Lavadouro da Ervilha, 1940 Pág.371 
Fig.270 – Lavadouro do Revilão, 1940 Pág.372 
Fig.271 – Lavadouro da Lameira (Aldoar), 1940 Pág.372 
Fig.272 – Lavadouro em Campanhã, 1940 Pág.373 
Fig.273 – Lavadouro das Barrocas, 1940 Pág.373 
Fig.274 – Lavadouro de Contumil, 1940 Pág.374 
Fig.275 – Lavadouro de Monte Currais, 1940 Pág.374 
Fig.276 – Lavadouro de Noeda antes da intervenção do município, 1941 Pág.375 
Fig.277 – Lavadouro de Noeda após a intervenção do município, 1942 Pág.375 
Fig.278 – Lavadouro da Presa Velha, 1941 Pág.376 
Fig.279 – Lavadouro da Presa Velha, 1941 Pág.376 
Fig.280 – Lavadouro da Presa Velha, 1941 Pág.377 
Fig.281 – Lavadouro da Presa Velha, 1941 Pág.377 
Fig.282 – Lavadouro do Fontelo, 1940 Pág.378 
Fig.283 – Lavadouro da Arca d’Água, 1940 Pág.379 
Fig.284 – Balneário do Campo 24 de Agosto, 1950 Pág.380 
Fig.285 – Sentina pública, intervenção dos SMAS, 1940, planta, escala 1.50 Pág.381 
Fig.286 – Sentina pública, intervenção dos SMAS, 1940, plantas, escala 1.500 e 1.100 Pág.381 
Fig.287 – Sentina pública, intervenção dos SMAS, 1940, planta, escala 1.25 Pág.381 
  
2.7.2.  
Fig.288 – Central do Sousa - melhoramentos, 1928                    Pág.388 
Fig.289 – Central do Sousa - melhoramentos, 1928 Pág.388 
Fig.290 – Central do Sousa - melhoramentos, 1940         Pág.388 
Fig.291 – Central do Sousa – melhoramentos, 1940 Pág.388 
Fig.292 – Central do Sousa - barragem, 1929 Pág.389 
Fig.293 – Central do Sousa - barragem, 1929                                Pág.389 
Fig.294 – Central do Sousa - barragem, 1929 Pág.389 
Fig.295 – Conduta elevatória Sousa-Jovim-Nova Sintra, transporte dos materiais desde o cais da ribeira até à Central 

do Sousa, 1929 Pág.390 
Fig.296 – Conduta elevatória Sousa-Jovim-Nova Sintra, transporte dos materiais desde o cais da ribeira até à Central 

do Sousa, 1929 Pág.390 
Fig.297 – Conduta elevatória Sousa-Jovim-Nova Sintra, transporte dos materiais desde o cais da ribeira até à Central 

do Sousa, 1929 Pág.391 
Fig.298 – Conduta elevatória Sousa-Jovim-Nova Sintra, transporte dos materiais desde o cais da ribeira até à Central 

do Sousa, 1929 Pág.391 
Fig.299 – Conduta elevatória Jovim – Nova Sintra, Derivação na Rua do Heroísmo, 1930 Pág.392 
Fig.300 – Conduta elevatória Jovim – Nova Sintra, Derivação na Rua do Heroísmo, 1930 Pág.392 
Fig.301 – Conduta elevatória Jovim – Nova Sintra, 1939 Pág.393 
Fig.302 – Central Elevatória de Santo Isidro – construção da ampliação, 1931 Pág.394 
Fig.303 – Central Elevatória de Santo Isidro – construção da ampliação, 1931 Pág.394 
Fig.304 – Central Elevatória de Santo Isidro – construção da ampliação, 1931 Pág.395 
Fig.305 – Central Elevatória de Santo Isidro – construção da ampliação, 1931 Pág.396 
Fig.306 – Central Elevatória de Santo Isidro – construção da ampliação, 1931 Pág.396 
Fig.307 – Central Elevatória de Santo Isidro – Renovação do reservatório, 1941 Pág.397 
Fig.308 – Central Elevatória de Santo Isidro, 1942 Pág.397 
Fig.309 – Extensões e substituições de condutas de abastecimento de água, Rua do Bonfim, 1940 Pág.398 
Fig.310 – Extensões e substituições de condutas de abastecimento de água, Rua Firmeza, 1941 Pág.399 
Fig.311 – Extensões e substituições de condutas de abastecimento de água, Rua de Cedofeita, 1941 Pág.400 
Fig.312 – Extensões e substituições de condutas de abastecimento de água, Rua do Barão de Forrester, 1941 Pág.401 
Fig.313 – Extensões e substituições de condutas de abastecimento de água, Rua da Boavista, 1941 Pág.402 
Fig.314 – Extensões e substituições de condutas de abastecimento de água, Campo 24 de Agosto, 1941 Pág.403 
Fig.315 – Fonte da Cadeia, 1940 Pág.404 
Fig.316 – Fonte da Cadeia, 1940 Pág.404 
Fig.317 – Fonte de Villa Parda, 1940 Pág.405 
Fig.318 – Limpeza de fonte, 1940 Pág.405 
Fig.319 – Extensão do colector geral, 1938, planta e perfil, escalas 1.500 e 1.500/1.200 Pág.406 



 787

Fig.320 – Extensão do colector geral, 1938, planta e perfil, escalas 1.500 e 1.500/1.200 Pág.406 
Fig.321 – Extensão do colector geral, 1938, planta e perfil, escalas 1.500 e 1.500/1.200 Pág.406 
Fig.322 – Extensão do colector geral, 1938, planta e perfil, escalas 1.500 e 1.500/1.200 Pág.407 
Fig.323 – Extensão do colector geral, 1938, planta e perfil, escalas 1.500 e 1.500/1.200 Pág.407 
Fig.324 – Extensão do colector geral, 1938, planta e perfil, escalas 1.500 e 1.500/1.200 Pág.407 
Fig.325 – Extensão do colector geral, 1938, planta e perfil, escalas 1.500 e 1.500/1.200 Pág.408 
Fig.326 – Extensão do colector geral, 1938, planta e perfil, escalas 1.500 e 1.500/1.200 Pág.408 
Fig.327 – Extensão do colector geral, 1938, planta e perfil, escalas 1.500 e 1.500/1.200 Pág.408 
Fig.328 – Extensão do colector geral, 1938, planta e perfil, escalas 1.500 e 1.500/1.200 Pág.409 
Fig.329 – Planta da parte alta da Cidade (zona 4) indicando as novas extensões do colector geral a executar, 1938, 

planta geral, escala 1.2500 Pág.409 
Fig.330 – Planta geral das zonas fiscais do Porto após a circunvalação da cidade, marcação sobre a Carta da Cidade 

de 1903, [1910], escala 1.10000 Pág.410 
Fig.331 – Planta geral das zonas de saneamento da cidade do Porto, marcação sobre a Carta da Cidade de 1937, 1950, 

escala 1.5000 Pág.410 
  
2.7.3.  
Fig.332 – Construção da Torre-reservatório dos Congregados, 1937 Pág.413 
Fig.333 e Fig.334 – Construção da Torre-reservatório dos Congregados, 1937 Pág.413 
Fig.335 – Construção da Torre-reservatório dos Congregados, 1937 Pág.414 
Fig.336 – Construção da Torre-reservatório dos Congregados, 1938 Pág.414 
Fig.337 – Torre-reservatório dos Congregados, 1940 Pág.415 
Fig.338 e Fig.339 – Torre-reservatório dos Congregados, 1941 Pág.415 
Fig.340 – Conduta elevatória Santo Isidro-Congregados, Obra associada ao Reservatório dos Congregados, 1950 Pág.416 
Fig.341 – Conduta elevatória Santo Isidro-Congregados, Obra associada ao Reservatório dos Congregados, 1950 Pág.416 
Fig.342 – Reservatório-Torre dos Congregados, consolidação da escarpa da Rua da Alegria após a derrocada, 1941 Pág.417 
Fig.343 – Reservatório-Torre dos Congregados, consolidação da escarpa da Rua da Alegria após a derrocada, 1941 Pág.417 
Fig.344 – Reservatório-Torre dos Congregados, consolidação da escarpa da Rua da Alegria após a derrocada, 1941 Pág.418 
Fig.345 – Reservatório-Torre dos Congregados, consolidação da escarpa da Rua da Alegria após a derrocada, 1941 Pág.418 
Fig.346 – Projecto de sobre-elevação de água no Monte dos Congregados, 1937, Planta geral, escala 1.2500  Pág.419 
Fig.347 – Projecto de sobre-elevação de água no Monte dos Congregados, 1937, Planta da rede de distribuição, escala 

1.2500  Pág.419 
Fig.348 – Projecto de sobre-elevação de água no Monte dos Congregados, Torre-reservatório, 1937, Alçado, escala 1. 

50  Pág.420 
Fig.349 – Projecto de sobre-elevação de água no Monte dos Congregados, Torre-reservatório, 1937, Corte, escala 1. 20  Pág.420 
Fig.350 – Central do Sousa - barragem, 1941 Pág.421 
Fig.351 – Central do Sousa - barragem, 1941 Pág.421 
Fig.352 – Central do Sousa - Cheia, 1939 Pág.421 
Fig.353 – Central do Sousa - filtros, 1938 Pág.422 
Fig.354 – Central do Sousa - filtros, 1938 Pág.422 
Fig.355 – Central do Sousa - filtros, 1938 Pág.422 
Fig.356 – Central do Sousa – Estiagem, 1939 Pág.423 
Fig.357 – Central do Sousa – Estiagem, 1939 Pág.423 
Fig.358 – Central do Sousa – Cheia, 1939 Pág.423 
Fig.359 – Central do Sousa – Casa das Máquinas, 1941 Pág.424 
Fig.360 – Central do Sousa – Casa das Máquinas, 1941 Pág.424 
Fig.361 – Conduta elevatória Zebreiros-Sousa, instalação, 1941 Pág.425 
Fig.362 – Conduta elevatória Zebreiros-Sousa, instalação, 1941 Pág.425 
Fig.363 – Conduta elevatória Zebreiros-Sousa, instalação, 1941 Pág.425 
Fig.364 – Conduta elevatória Zebreiros-Sousa, instalação, 1941 Pág.426 
Fig.365 – Conduta elevatória Zebreiros-Sousa, instalação, 1941 Pág.426 
Fig.366 – Conduta elevatória Zebreiros-Sousa, instalação, 1941 Pág.426 
Fig.367–Reservatório-túnel de Jovim, 1937 Pág.427 
Fig.368–Reservatório-túnel de Jovim, 1942 Pág.427 
Fig.369–Reservatório-túnel de Jovim, 1942 Pág.427 
Fig.370 e Fig.371–Reservatório-túnel de Jovim, 1937 Pág.428 
Fig.372–Reservatório-túnel de Jovim, 1942 Pág.428 
Fig.373–Reservatório-túnel de Jovim, 1942 Pág.428 
Fig.374–Reservatório-túnel de Jovim, 1942 Pág.429 
Fig.375–Reservatório-túnel de Jovim, 1942 Pág.429 
Fig.376–Reservatório-túnel de Jovim, 1942 Pág.429 
Fig.377–Reservatório-túnel de Jovim, 1942 Pág.430 
Fig.378–Reservatório-túnel de Jovim, 1942 Pág.430 
Fig.379–Reparação da cobertura do reservatório de Santo Isidro, 1942 Pág.431 
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Fig.380–Reparação da cobertura do reservatório de Santo Isidro, 1942 Pág.431 
Fig.381–Reparação da cobertura do reservatório de Santo Isidro, 1942 Pág.432 
Fig.382–Reparação da cobertura do reservatório de Santo Isidro, 1942 Pág.432 
Fig.383–Reparação da cobertura do reservatório de Santo Isidro, 1942 Pág.433 
Fig.384–Reparação da cobertura do reservatório de Santo Isidro, 1942 Pág.433 
Fig.385–Reparação da cobertura do reservatório de Santo Isidro, 1942 Pág.434 
Fig.386–Reparação da cobertura do reservatório de Santo Isidro, 1942 Pág.434 
Fig.387– Colector da Marginal, 1941, planta parcial e perfis da encosta, escalas 1.500 e 1.100 Pág.435 
  
  
2.7.4.  
Fig.388 – Projecto de ampliação do abastecimento de água a Matosinhos e Leça incluindo Senhora da Hora, 1935, 

planta Geral, escala 1.5000 Pág.444 
Fig.389 – Projecto de ampliação do abastecimento de água a Matosinhos e Leça incluindo Senhora da Hora, 1935, 

Reservatório de Leça da Palmeira, plantas, cortes e alçados, escala 1.50 Pág.444 
Fig.390 – Projecto de ampliação do abastecimento de água a Matosinhos e Leça incluindo Senhora da Hora, 1935, 

Reservatório de Leça da Palmeira, detalhes do betão armado, escalas 1.20 e 1.10 Pág.444 
Fig.391 e Fig. 392 – Trabalhos de instalação da conduta entre a marginal do Porto e General Torres em V.N de Gaia, 

1941-43 Pág.445 
Fig.393 e Fig. 394 – Trabalhos de instalação da conduta entre a marginal do Porto e General Torres em V.N de Gaia, 

1941-43 Pág.445 
Fig.395 e Fig.396 – Trabalhos de instalação da conduta entre a marginal do Porto e General Torres em V.N de Gaia, 

1941-43 Pág.446 
Fig.397 – Trabalhos de instalação da conduta entre a marginal do Porto e General Torres em V.N de Gaia, 1941-43 Pág.446 
Fig.398 – Trabalhos de instalação da conduta entre a marginal do Porto e General Torres em V.N de Gaia, 1941-43 Pág.447 
Fig.399 – Trabalhos de instalação da conduta entre a marginal do Porto e General Torres em V.N de Gaia, 1941-43 Pág.447 
Fig.400 – Trabalhos de instalação da conduta entre a marginal do Porto e General Torres em V.N de Gaia, 1941 Pág.448 
Fig.401 – Trabalhos de instalação da conduta entre a marginal do Porto e General Torres em V.N de Gaia, 1941 Pág.448 
Fig.402 e Fig. 403 – Trabalhos de instalação da conduta entre a marginal do Porto e General Torres em V.N de Gaia, 

1941 Pág.449 
Fig.404 – Trabalhos de instalação da conduta entre a marginal do Porto e General Torres em V.N de Gaia, 1941 Pág.449 
Fig.405– Trabalhos de instalação da conduta entre a marginal do Porto e General Torres em V.N de Gaia, 1941 Pág.450 
Fig.406 e Fig.407 – Trabalhos de instalação da conduta entre a marginal do Porto e General Torres em V.N de Gaia, 

1941 Pág.450 
Fig.408 – Trabalhos de instalação da conduta entre a marginal do Porto e General Torres em V.N de Gaia, 1941 Pág.450 
Fig.409 – Conduta da Alfândega, 1941 Pág.451 
Fig.410 – Conduta da Alfândega, 1941 Pág.451 
Fig.411 – Conduta da Alfândega, 1941 Pág.451 
Fig.412 – Conduta da Alfândega, 1941 Pág.452 
Fig.413 – Conduta da Alfândega, 1941 Pág.452 
Fig.414 – Conduta da Alfândega, 1941 Pág.452 
Fig.415 – Rede geral de abastecimento de água ao Porto, 1951, planta geral, escala 1.10000 Pág.453 
Fig.416 – Rede geral de abastecimento de água à Zona Baixa de V.N. de Gaia, 1945, planta geral, escala 1.10000 Pág.453 
Fig.417 – Descarregamento do material para limpeza e reforço das condutas, sistema TATE, Cais da Ribeira, 1952 Pág.454 
Fig.418 – Descarregamento do material para limpeza e reforço das condutas, sistema TATE, Cais da Ribeira, 1952 Pág.454 
Fig.419 –Limpeza e reforço das condutas, 1952 Pág.454 
Fig.420 –Limpeza e reforço das condutas, Rua Barão de Nova Sintra 1952 Pág.454 
Fig.421 –Limpeza e reforço das condutas, Rua de Santos Pousada 1952 Pág.454 
Fig.422 –Limpeza e reforço das condutas, Rua Anselmo Braancamp, 1952 Pág.455 
Fig.423 –Limpeza e reforço das condutas, Rua de Santos Pousada, 1952 Pág.455 
Fig.424 –Limpeza e reforço das condutas, Rua do Moreira 1952 Pág.455 
Fig.425 e Fig.426 –Limpeza e reforço das condutas, Rua Fonseca Cardoso, 1952 Pág.456 
Fig.427 –Limpeza e reforço das condutas, Campo 24 de Agosto 1952 Pág.456 
Fig.428 –Limpeza e reforço das condutas, Campo 24 de Agosto, 1952 Pág.456 
Fig.429 –Limpeza e reforço das condutas, Rua do Heroísmo, 1952 Pág.456 
Fig.430 –Limpeza e reforço das condutas, Rua de Santos Pousada, 1952 Pág.457 
Fig.431 e Fig.432 –Limpeza e reforço das condutas, Rua de Santos Pousada, 1952 Pág.457 
Fig.433 e Fig.434 –Limpeza e reforço das condutas, Rua de Santos Pousada, 1952 Pág.457 
Fig.435 –Limpeza e reforço das condutas, Rua Anselmo Brancamp, 1952 Pág.458 
Fig.436 –Limpeza e reforço das condutas, Rua Anselmo Brancamp, 1952 Pág.458 
Fig.437 –Limpeza e reforço das condutas, 1952 Pág.459 
Fig.438 –Limpeza e reforço das condutas, 1952 Pág.459 
Fig.439 e Fig.440 – Conduta elevatória Jovim – Nova Sintra, Ruptura no Esteiro de Campanhã, 1939 Pág.460 
Fig.441 – Conduta elevatória Jovim – Nova Sintra, Ruptura em Jovim, 1954 Pág.460 



 789

Fig.442 – Conduta elevatória Jovim – Nova Sintra, Derivação na Rua do Heroísmo, 1939 Pág.460 
Fig.443 – Conduta elevatória Jovim – Nova Sintra, terreno em Gondomar 1953 Pág.461 
Fig.444 – Extensão e substituição de conduta de abastecimento de água, Rua de S. Roque da Lameira, 1951 Pág.462 
Fig.445 – Extensão e substituição de conduta de abastecimento de água, 1950 Pág.463 
Fig.446 e Fig.447 – Extensão e substituição de conduta de abastecimento de água, 1950 Pág.463 
Fig.448 – Extensão e substituição de conduta de abastecimento de água, Rua de Júlio Diniz, 1952 Pág.463 
Fig.449 – Extensão e substituição de conduta de abastecimento de água da calandra do Bonfim, Rua do Bonfim, 1953 Pág.464 
Fig.450 – Extensão e substituição de conduta de abastecimento de água da calandra do Bonfim, Rua do Bonfim, 1953 Pág.464 
Fig.451 – Contador totalizador entre concelhos, Estrada da Circunvalação, Monte dos Burgos, 1953 Pág.464 
Fig.452 – Reforço da conduta na Praça Teotónio Pereira, 1953 Pág.464 
Fig.453 – Extensão e substituição de conduta de abastecimento de água na Rua 9 de Julho, 1953 Pág.465 
Fig.454 – Extensão e substituição de conduta adutora do Carvalhido, Rua de Álvares Cabral, 1956 Pág.465 
Fig.455 e Fig.456 – Extensão e substituição de conduta adutora do Carvalhido, Rua de Álvares Cabral, 1956 Pág.465 
Fig.457 – Extensão e substituição de conduta de abastecimento de água, obras de pavimentação na Rua de Cedofeita, 

1956 Pág.466 
Fig.458 e Fig.459 – Extensão e substituição de conduta de abastecimento de água, pavimentação da Rua de 

Cedofeita, 1956 Pág.466 
Fig.460 – Extensão e substituição de conduta de abastecimento de água, Rua de Gonçalo Cristóvão, 1956 Pág.467 
Fig.461 e Fig.462 – Reservatórios novos dos Congregados, encargo da obra a Jerónimo Martins, 1952 Pág.468 
Fig.463 e Fig.464 – Reservatórios novos dos Congregados, demolição do primitivo reservatório, 1954 Pág.468 
Fig.465 – Reservatórios novos dos Congregados, demolição do primitivo reservatório e construção do novo, 1954 Pág.468 
Fig.466 – Reservatórios novos dos Congregados, construção do novo reservatório, 1954 Pág.469 
Fig.467 – Reservatórios novos dos Congregados, construção do novo reservatório, 1954 Pág.469 
Fig.468 – Reservatórios novos dos Congregados, construção do novo reservatório, 1954 Pág.470 
Fig.469 – Reservatórios novos dos Congregados, construção do novo reservatório, 1954 Pág.470 
Fig.470 – Reservatórios novos dos Congregados, construção do novo reservatório, 1954 Pág.471 
Fig.471 – Reservatórios novos dos Congregados, construção do novo reservatório, 1954 Pág.471 
Fig.472 – Reservatórios novos dos Congregados, construção do novo reservatório, 1954 Pág.472 
Fig.473 – Reservatórios novos dos Congregados, construção do novo reservatório, 1954 Pág.472 
Fig.474 – Reservatórios novos dos Congregados, construção do novo reservatório, 1954 Pág.473 
Fig.475 – Colectores gerais, extensões e substituições, 1950-55 Pág.474 
Fig.476 – Colectores gerais, extensões e substituições, 1950-55 Pág.474 
Fig.477 – Colectores gerais, extensões e substituições, 1950-55 Pág.474 
Fig.478 – Colectores gerais, extensões e substituições, 1950-55 Pág.475 
Fig.479 – Colectores gerais, extensões e substituições, 1950-55 Pág.475 
Fig.480 e Fig.481 – Colectores gerais, extensões e substituições, 1950-55 Pág.475 
  
2.7.5.  
Fig.482 – Ante-projecto do saneamento da Foz desde Sobreiras ao extremo norte de Carreiros, 1903, escala 1.1000   Pág.486 
Fig.483 – Obras do Saneamento do Porto, projecto de uma guarita para a câmara expulsora do Ouro (ejector das 

visitas), planta, alçado e corte, escala 1.25   Pág.486 
Fig.484 – Saneamento da Foz e Nevogilde, instalação de colectores na Estrada Marginal, 1955 Pág.487 
Fig.485 e Fig.486 – Saneamento da Foz e Nevogilde, instalação de colectores na Estrada Marginal, 1955 Pág.488 
Fig.487 – Projecto de saneamento da Foz e Nevogilde, planta geral, escala 1.2500    Pág.489 
  
2.8.1.  
Fig.488 – Poços de captação no areal de Zebreiros, 1938 Pág.493 
Fig.489 – Poços de captação no areal de Zebreiros, 1938 Pág.493 
Fig.490 – Poços de captação no areal de Zebreiros, 1938 Pág.493 
Fig.491 – Poços de captação no areal de Zebreiros, 1938 Pág.493 
Fig.492 – Poços de captação no areal de Zebreiros, 1930 Pág.494 
Fig.493 – Poços de captação no areal de Zebreiros, 1930 Pág.494 
Fig.494 – Poços de captação no areal de Zebreiros, 1938 Pág.494 
Fig.495 e Fig.496 – Abertura de poços de captação em Zebreiros, projecto de adução de águas e corte geológico dos 

poços, planta topográfica e cortes, escalas 1.5000 e 1.10  Pág.495 
Fig.497 – Abertura de poços de captação em Zebreiros, 1938 traçado da ligação em conduta ao Sousa, planta 

topográfica, escala 1.10000  Pág.495 
Fig.498 – Abertura de poços de captação em Zebreiros, 1963, traçado da ligação à Central, planta topográfica, escala 

1.2000  Pág.495 
Fig.499–Construção da central de Zebreiros, 1940 Pág.496 
Fig.500–Construção da central de Zebreiros, 1940 Pág.496 
Fig.501–Construção da central de Zebreiros, 1941 Pág.497 
Fig.502 – Central de Zebreiros, 1938 Pág.498 
Fig.503 – Central de Zebreiros, 1962 Pág.498 
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Fig.504 – Central de Zebreiros, 1962 Pág.499 
Fig.505 – Central de Zebreiros, 1962 Pág.499 
Fig.506 – Projecto de uma cabine de transformação para a Central de Zebreiros, 1939, Plantas, cortes e alçados, escala 

1.100 Pág.500 
Fig.507 – Projecto de Central e de uma cabine de transformação para Zebreiros, 1939, Plantas, cortes e alçados, escala 

1.20 Pág.500 
Fig.508 – Central de Zebreiros com a situação dos poços de captação no areal, 1947, Planta geral, escala 1.500 Pág.500 
  
2.8.2  
Fig.509 – Colector da Zona Norte, 1950, planta geral, escala 1. 5000 Pág.507 
Fig.510 – Colector da Zona Norte, 1950, planta geral, escala 1. 5000 Pág.507 
Fig.511 – Projecto de abastecimento de água ao Hospital Escolar do Porto, 1953, planta geral, escala 1.500 Pág.508 
Fig.512 – Projecto de abastecimento de água ao Hospital Escolar do Porto, 1953, planta geral e perfil, escalas 1.2500 e 

1.200 Pág.508 
Fig.513 – Projecto de abastecimento de água ao Hospital Escolar do Porto, 1953, perfil da conduta na Rua da Alegria, 

escalas 1.50 e 1.500 Pág.508 
  
2.8.3.  
Fig.514 a Fig.517 – Vários modelos de fontes e chafarizes, alçados e cortes, escalas 1.10 e 1.50 Pág.523 
Fig.518 a Fig.520 – vários modelos de fontes e chafarizes, alçados e cortes, escalas 1.10, 1.2 e 1.50 Pág.524 
  
2.8.5.  
Fig.521–Construção do reservatório do Bonfim, 1953 Pág.537 
Fig.522–Construção do reservatório do Bonfim, 1953 Pág.537 
Fig.523 – Projecto de abastecimento de água a Campanhã, 1935, Planta Geral, escala 1.2500 Pág.538 
Fig.524 – Projecto de abastecimento de água a Campanhã, 1935, Planta da Rede de Distribuição, escala 1.2500 Pág.538 
Fig.525 – Projecto de abastecimento de água a Campanhã, 1935, Planta da conduta elevatória Nova Sintra - Bonfim, 

escala 1.2500 Pág.539 
Fig.526 – Projecto de abastecimento de água a Campanhã, 1935, Central de Nova Sintra, Localização do grupo 

electro-bomba nº3, Planta e corte longitudinal, escala 1.100 Pág.539 
Fig.527 – Projecto de abastecimento de água a Campanhã, 1935, Planta parcelar do terreno do reservatório do 

Bonfim, escala 1.500 Pág.539 
Fig.528 – Projecto de abastecimento de água a Campanhã, 1935, Reservatório do Bonfim, plantas, alçados e cortes, 

escala 1.100 Pág.539 
Fig.529 – Projecto de abastecimento de água a Ramalde e Aldoar, 1935, Planta geral, escala 1.5000 Pág.540 
Fig.530 – Projecto de abastecimento de água a Ramalde e Aldoar, 1935, Planta da conduta adutora Santo Isidro - 

Carvalhido, escala 1.2500 Pág.540 
  
2.8.6.  
Fig.531 – Rede de abastecimento de água ao Porto e aos concelhos limítrofes, conduta Sousa - Santo Isidro, 1939, 

Planta geral e perfil longitudinal, escala 1.25000 Pág.553 
Fig.532 – Rede de abastecimento de água ao Porto e aos concelhos limítrofes, condutas existentes e a construir, 1948, 

Planta geral, escala 1.25000 Pág.554 
Fig.533 – Rede de abastecimento de água ao Porto e aos concelhos limítrofes, captação, adução e distribuição, 1955, 

Planta geral e perfil longitudinal, escala 1.10000 Pág.555 
Fig.534 – Rede de abastecimento de água ao Porto e aos concelhos limítrofes, esquema, 1960, Planta geral, escala 

1.50000 Pág.555 
Fig.535 – Rede de abastecimento de água ao Porto e aos concelhos limítrofes, 1960, Planta geral, escala 1.5000 Pág.555 
  
2.10.  
Fig.536 – Esquema da rede de saneamento, 1960, escala 1.1000 Pág.561 
Fig.537 – Representação esquemática do sistema de abastecimento de águas, 1960 Pág.561 
Fig.538 – Central elevatória de S. Tomé, situação e limite cadastral em 1971, planta topográfica, escala 1.500  Pág.562 
Fig.539 – Reservatório do Monte dos Congregados, situação e limite cadastral em 1971, planta topográfica, escala 

1.500  Pág.562 
Fig.540 – Estação elevatória de Sargento Abílio, situação e limite cadastral em 1971, planta topográfica, escala 1.500  Pág.563 
Fig.541 – Estação elevatória de Clara de Resende, situação e limite cadastral em 1971, planta topográfica, escala 1.500  Pág.563 
Fig.542 – Central elevatória e reservatório da Pasteleira, situação e limite cadastral em 1971, planta topográfica, 

escala 1.500  Pág.564 
Fig.543 – Fonte dos Leões [Monumental], situação e limite cadastral em 1971, planta topográfica, escala 1.500  Pág.564 
Fig.544 – Reservatório de Santo Isidro, situação e limite cadastral em 1971, planta topográfica, escala 1.500  Pág.565 
Fig.545 – Reservatório de Serpa Pinto [Carvalhido], situação e limite cadastral em 1971, planta topográfica, escala 

1.500  Pág.565 
Fig.546 – Reservatório da Fonte da Moura, situação e limite cadastral em 1971, planta topográfica, escala 1.500  Pág.566 
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Fig.547 – Reservatórios e Central do Bonfim, situação e limite cadastral em 1971, planta topográfica, escala 1.500  Pág.566 
Fig.548 – Reservatórios [Depósitos] e Central de Sobreiras, situação e limite cadastral em 1971, planta topográfica, 

escala 1.500 Pág.567 
Fig.549 – Reservatório e Central da Pasteleira com a indicação do caminho até à Marginal, situação e limite cadastral 

em 1971, planta topográfica, escala 1.500 Pág.567 
  
2.11.   
Fig.550 e Fig.551 – Central de Crestuma/Lever, 1983 Pág.571 
Fig.552 – Central de Crestuma/Lever, 1983 Pág.571 
  
2.12.  
Fig.553 – ETAR de Sobreiras, 1998 Pág.575 
Fig.554 – ETAR de Sobreiras, 1998 Pág.575 
Fig.555 – ETAR de Sobreiras, demolição da estrutura antiga, 1998 Pág.576 
Fig.556 – ETAR de Sobreiras, cobertura dos tanques 1998 Pág.576 
Fig.557 – ETAR do Freixo, 1999 Pág.577 
Fig.558 – ETAR do Freixo, 1999 Pág.577 
  
2.13.  
Fig.559 – Projecto para a Central de Sobreiras, 1904, Alçados, escala 1.100 Pág.583 
Fig.560 – Projecto para a Central de Sobreiras, 1904, Alçados, escala 1.100 Pág.583 
Fig.561 – Central de Sobreiras, 1929 Pág.584 
Fig.562 – Central de Sobreiras – Casa das Máquinas, 1929 Pág.584 
Fig.563 – Central de Sobreiras – Casa das Máquinas, 1937 Pág.585 
Fig.564 – Central de Sobreiras – Casa das Máquinas, 1937 Pág.585 
Fig.565 – Central de Sobreiras – Casa das Máquinas, 1937 Pág.585 
Fig.566 – Central de Sobreiras – Casa das máquinas, 1941 Pág.586 
Fig.567 – Central de Sobreiras – Casa das máquinas, 1941 Pág.586 
Fig.568 – Central de Sobreiras – Casa das máquinas, 1941 Pág.587 
Fig.569 – Central de Sobreiras – aproveitamento de lamas, 1942 Pág.588 
Fig.570 – Central de Sobreiras – aproveitamento de lamas, 1942 Pág.588 
Fig.571 – Central de Sobreiras – cobertura dos tanques, 1941 Pág.589 
Fig.572 – Central de Sobreiras – cobertura dos tanques, 1941 Pág.589 
  
3.  
Fig.573 – Cadastro de infraestruturas assentes no subsolo do Porto, 1953, Planta parcelar, escala 1.200 Pág.596 
Fig.574 – Cadastro de infraestruturas assentes no subsolo do Porto, 1953, Planta parcelar, escala 1.200 Pág.596 
Fig.575 – Cadastro de infraestruturas assentes no subsolo do Porto, 1953, Planta parcelar, escala 1.200 Pág.597 
Fig.576 – Cadastro de infraestruturas assentes no subsolo do Porto, 1953, Planta parcelar, escala 1.200 Pág.597 
Fig.577 – Cadastro de infraestruturas assentes no subsolo do Porto, 1953, Planta parcelar, escala 1.200 Pág.597 
Fig.578 – Cadastro de infraestruturas assentes no subsolo do Porto, 1953, Planta parcelar, escala 1.200 Pág.598 
Fig.579 – Cadastro de infraestruturas assentes no subsolo do Porto, 1952, Planta parcelar, corte e fotografia, escala 

1.500 Pág.598 
Fig.580 – Cadastro de infraestruturas assentes no subsolo do Porto, 1952, Planta parcelar e corte, escala 1.500 Pág.598 
  
3.2.  
Fig.581 e Fig.582– Processo de obra conflituante com outros serviços municipalizados, 1954 e 1956 Pág.624 
Fig.583 e Fig.584– Processo de obra conflituante com outros serviços municipalizados, 1957  Pág.624 
Fig.585–Processo de obra conjunto com os STCP, 1956 Pág.624 
Fig.586–Processo de obra conjunto com os STCP, 1956 Pág.625 
Fig.587–Processo de obra conjunto com os STCP, 1956 Pág.625 
Fig.588–Processo de obra conjunto com os STCP, 1956 Pág.626 
Fig.589–Processo de obra conjunto com os STCP, 1956 Pág.626 
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Através dos documentos em apêndice a esta dissertação, julga-se possibilitar a leitura 

de uma parte importante do processo de investigação/acção para além do que foram os 

contributos directos no plano científico para o objecto central dos livros 2 e 3. Assim 

sendo, dá-se conta de uma forma sumária das principais acções que forma decorrendo 

e que permitem hoje, a outros investigadores e à esfera pública em geral, o acesso até 

agora invisível. 

 

Um processo de investigação/acção do sujeito na Águas do Porto, E.M. 

O envolvimento do sujeito com as dinâmicas de funcionamento deste serviço público 

permitiram adquirir um conhecimento mais profundo sobre as matérias científicas da 

investigação que conduz em torno da importância das redes infra-estruturantes na 

equação contemporânea do território.Por outro lado, como, de facto, acabou por se 

miscigenar com a comunidade em questão foram sendo criadas as condições para 

interferir positivamente com o seu funcionamento diário e contribuir activamente para 

a valorização da sua riqueza patrimonial, para a reestruturação de um serviço e, 

sobretudo para a alteração dos processos de trabalho, após o que se verifica já hoje, 

uma atitude diferente dessa mesma comunidade perante o tema geral do seu 

património. 

No âmbito da criação da Unidade de Informação e Interpretação do Património da 

Águas do Porto, está em curso a reestruturação do seu antigo “Arquivo Central”, hoje 

denominado de “Arquivo”, de matriz dirigida e já não central. 
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Este processo, cujos objectivos de curto, médio e longo prazo visam a promoção do 

acesso à componente patrimonial de cariz documental, tem sido coordenado de forma 

a garantir que seja o mais participado e inclusivo possível de modo a fomentar a 

responsabilização positiva dos seus colaboradores, maximizando o trabalho em equipa, 

a reflexão sobre os problemas a superar e, sobretudo, a equação partilhada da sua 

estratégia, projectos e acções essenciais. Por outro lado, dada a constatação da 

existência de vários níveis de trabalho e de produção da documentação a montante do 

arquivo, justificou-se a criação da figura de “arquivo intermédio”, integrando-a na 

prática diária de cada unidade orgânica da empresa municipal e no sistema de 

informação relativo ao seu universo próprio. Nesse sentido, surge a necessidade da 

inclusão desses interlocutores, com eles realizando um trabalho conjunto de modo a 

incorporar as necessidades dos serviços onde trabalham no procedimento de 

organização provisória e definitiva dos documentos. Esta dupla frente do referido 

processo de gestão participativa e inclusiva pretende, ao desenvolver factores de 

identificação do sujeito com o trabalho, fazer com que o sucesso dos objectivos 

estratégicos delineados seja assumido por todas as partes integrantes do ciclo de 

tratamento dos documentos, potenciando os tempos, práticas e modos de manipulação 

corrente da documentação, a racionalização da gestão e ocupação do espaço, bem como 

a optimização dos vários níveis de trabalho com os documentos.Por último, se 

somarmos a este quadro, a indexação dos objectivos do posto de trabalho aos 

objectivos do serviço conjugada com a recusa dos métodos quantitativos de avaliação 

(substituindo-os por variáveis qualitativas), podemos estar perante um conjunto de 

factores determinantes na conquista de um ambiente de trabalho equilibrado, 

maximizando as capacidades de cada indivíduo, tendo presente a ideia do todo, do 

serviço em si. 

Como os processos são agora internamente discutidos e ponderados e, mesmo em 

alguns casos, completamente realizados pelos trabalhadores da unidade de 

informação, assiste-se a uma maior identificação daqueles com o seu posto de trabalho 

e com o espaço que está sob a sua alçada – acrescentando-se o facto de, mesmo no que 

diz respeito à avaliação de competências e de desempenho, a indexação dos objectivos 

e das acções indexarem-se ao serviço e já não a um trabalhador específico (são 

atribuições de todos em conjunto, num contexto de trabalho em equipa). Por outro 

lado, como se envolveu também as demais unidades orgânicas, tornando-as parceiras 

no projecto, absorvendo as suas idiossincrasias, no presente momento, verifica-se uma 

melhor articulação funcional, um maior respeito pelo trabalho realizado e, não menos 

importante, uma co-responsabilização no processo.  
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APÊNDICE 1 
 
PT/CMP/CMPEA/SMAS/Arquivo de Obra 

Projecto do Fundo Arquivo de Obra da Águas do Porto 

– Arquivo de obra, arquivo público 

 

 

1. O projecto em curso  

A organização do espaço e da documentação do arquivo recupera uma estrutura que 

se foi sedimentando no tempo, muito ligada à actividade do Serviço e às suas 

necessidades práticas. Da leitura dos processos e dos vários esboços de catálogo que se 

foram somando desde 1927 até 1989 resulta o esquema que agora se implementa com a 

ajuda directa das respostas ágeis que uma unidade de arquivo desta natureza – com 

um serviço de carácter híbrido que herdou a componente industrial e que se define, na 

actualidade, como comercial e empresarial – tem de dar. É, pois, um arquivo singular, 

mas não único no universo arquivístico português.  

A sua forte vertente histórica tendeu, durante a década de 1990, a impor uma estrutura 

de organização onde se separava a documentação dita histórica daquela que se 

entendia como de uso corrente. Ora, tal separação revelou-se espúria e pouco eficiente 

dado o facto de o serviço continuar activo, sendo, simultaneamente, necessário recorrer 

a documentação com um, dez ou cem anos para dar resposta à obra diária, quer na rua, 

quer na actividade interna dos vários sectores do Serviço. Para além disso, a separação 
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por espécie de documentação foi impedindo uma visão global e complementar dos 

documentos – facto notório nos processos de obra onde a relação entre peças escritas, 

desenhadas, fotografias e vídeos é fundamental quando se pretende optimizar 

recursos, tempos de pesquisa e objectividade da mesma. 

Com o modelo que agora se recupera, agregando física e intelectualmente a informação 

relativa a cada processo independentemente do seu suporte físico ou categoria de 

documento permite-se que, por exemplo, um processo organizado numa determinada 

sala da unidade de arquivo, seja o “contentor” efectivo da totalidade da informação 

existente sobre o mesmo.  

A documentação passa a estar organizada segundo os pressupostos da unidade 

orgânica que a produziu, fazendo corresponder cada depósito com o material 

documental que neles se encontra, em conformidade com o seguinte ordenamento:  

1. Administração;  

2. Planeamento e Projectos e Obras; 

3. Recursos Humanos e Jurídicos; 

4. Comercial, Contabilidade, Tesouraria e Secretaria. 

A Administração ocupa espaço próprio onde se concentra as reuniões do Conselho de 

Administração (pontos das reuniões, recortes de jornal – clipping – , relatórios e actas), 

relatórios de gestão e contas, , boletins municipais e culturais e outras publicações 

periódicas, fotografias de carácter institucional, Diários de Governo e da República que 

ainda não estão disponíveis na web, assim como os Livros das Sessões da CMP e da 

Assembleia Nacional.  

No que respeita à documentação de Planeamento, Projectos e Obras, a divisão histórica 

ainda vigente entre Águas e Licenciamento acabou por servir a colocação dos 

processos nas duas salas que lhe foram reservados. Assim, a documentação é 

pesquisada a partir da seguinte chave:  

1.Águas 

(os marcos fontanários, as fontes e chafarizes, os lavadouros e balneários, os poços e 

minas, os reservatórios, as centrais, as condutas adutoras e elevatórias, os planos de 

abastecimento de água ao Porto e à região, as extensões e substituições de condutas nas 

ruas, nos bairros municipais, nas urbanizações, nos loteamentos, nos equipamentos e 

obras da administração do Estado Central, os registos de obra, os relatórios dos 

inspectores e as fotografias de obra nos arruamentos e no parque edificado do Serviço, 

assim como outros processos administrativos relacionados directa ou indirectamente 

com a obra ou com o seu funcionamento/manutenção/ registo de actividade);  

2.Saneamento  

(as estações de tratamento de águas residuais, os colectores gerais, os ramais e 

extensões, os relatórios dos inspectores e as fotografias de obra nos arruamentos e no 

parque edificado do Serviço); 

3.Águas e Saneamento 
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(os processos onde a obra de abastecimento de água e instalação de saneamento se 

cruzam e constituem processos unitários, sejam processos de obra ou de planeamento). 

 

Os documentos relativos aos Recursos Humanos encontram-se agora reunidos. Neste 

caso, como se trata de informação de acesso regulamentado pela legislação de 

protecção de dados pessoais, o acesso é mais restrito, mas, é, sem dúvida, a base da 

história profissional dos que foram construindo os Serviços. 

Na colocação da documentação nas salas/depósitos, houve o cuidado de juntar 

processos relativos ao mesmo assunto, independentemente da unidade produtora 

(sem, contudo, lhe perder o rasto). Tal acontece, de uma forma clara, nos processos dos 

serviços jurídicos, comerciais, de contabilidade, de tesouraria e de secretaria que, para além 

dos que constituem núcleos definidos em cada um destes depósitos, migraram para 

Planeamento, Projectos e Obras. 

No conjunto da documentação inventariada, mas ainda não recenseada, surgiu um 

catálogo da primeira biblioteca relativamente organizada que os SMAS possuíram. Tal 

documento data da década de 1950 e refere-se à primeira vez que nos aparecem cotas 

sistematizadas nas lombadas dos livros existentes na Casa e incorpora publicações não 

periódicas desde 1854 até 1959. Esses livros estão quase todos localizados e, o seu 

catálogo segue a indexação que se tenta agora recuperar para a organização do arquivo 

e que, aparece até ao final dos anos sessenta como prática corrente. 

Trata-se de um fundo de publicações não periódicas de carácter profissional, 

constituído para uso interno. 

Dependente do Arquivo Central, a dita biblioteca não voltou a ter uma política de 

aquisições tão forte, sistemática e dinâmica como no início da década de 1950 – a 

biblioteca dos SMAS, como estrutura com capacidade de se autonomizar, perdeu a 

pujança e passou a ser parte integrante do Arquivo Central, o qual, analisando as 

várias macroestruturas do Serviço, esteve sempre na dependência da Secretaria ou dos 

Recursos Humanos. 

 

Voltando ao tema da reorganização espacial do espaço do Arquivo Central, pode-se 

afirmar que, a conquista de uma sala de trabalho, sem documentação aparente a 

ganhar pó e a provocar problemas respiratórios a quem lá trabalha, eternamente à 

espera de ser colocada no sítio, bem como de uma sala de triagem e de armazenamento 

de material de arquivo, permitiram criar, realmente, condições de trabalho num espaço 

onde se acumulava tudo o que não tinha destino definido, o que chegava e que estava 

em trânsito. 

1.1.PLANO DE DIGITALIZAÇÃO 

Em paralelo com a criação do Arquivo Virtual (Arquivo de Obra) encontra-se em curso 

o plano de digitalização de documentação à guarda do Arquivo Central da Águas do 

Porto e, numa primeira fase, versando sobre documentação relacionada com obra 

realizada, permite a preservação de um conjunto de documentação essencial para o 



 800

entendimento do processo de infra-estruturação e consolidação do serviço de 

abastecimento de água e de saneamento a cargo da CMP ou de entidades a ela 

associadas  

2.1.CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DO SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO: 

Procedimentos a ter em conta: 

1. Transporte e acondicionamento da documentação; 

2. Armazenamento da documentação a digitalizar, bem como da documentação já 

digitalizada, em condições de segurança e preservação; 

3. Cuidado com o manuseamento da documentação de forma a garantir a 

integridade dos documentos; 

4. Controlo de qualidade das digitalizações. 

5. Recolocação da documentação no local da digitalização com a mesma 

ordem e sequência que inicialmente possuíam; 

6. Entrega dos ficheiros gerados em unidade de mass storage a fornecer pela entidade 

requisitante do serviço. 

Perfis da digitalização: 

Formato: TIFF 6 sem compressão 

Modo de cor e profundidade de bit: Quadricromia / 24 bit 

Resolução: 300 dpi 100% 

Acabamento: sem correcção da imagem gerada, mas com controlo da qualidade 

 

 

1.2 ARQUIVO DE OBRA 

- Programa base da criação do sistema de informação relativo ao fundo documental 

 

A criação de um sistema de informação digital é a fase em curso do projecto “Arquivo 

de Obra” cujo processo de realização tem sido descrito no que concerne às suas etapas 

e desígnios ao longo de vários textos anteriores. 

No âmbito desse trabalho de salvaguarda documental pretende-se que o fundo 

“Arquivo de Obra” – agora organizado na sua componente física e em depósito no 

Arquivo Central da empresa municipal Águas do Porto – possa vir a estar disponível 

ao utilizador a partir de uma base virtual construída a partir do Digitarq 3 (software 

livre disponibilizado pela DGLAB, mais concretamente pelo Arquivo Nacional Torre 

do Tombo) permitindo assim a sua gestão a partir de normativas e aplicações 

fornecidas pelos serviços competentes na esfera da definição e gestão das políticas 

públicas dos arquivos nacionais. 

 

Assim, a arquitectura do sistema estruturante deste fundo documental foi construída 

por mim tendo por base quatro factores relevantes: 

5. As necessidades operativas da empresa no plano técnico; 

6. A ligação intelectual entre a documentação existente; 
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7. A perspectiva da incorporação futura de novos documentos; 

8. As ferramentas próprias do software adoptado e as possibilidades inerentes ao seu 

uso e maximização de potencialidades adaptadas ao caso específico desta 

documentação. 

 

Esta etapa do projecto visa integrar na sua realização quer as condicionantes materiais 

objectivas na esfera informática, quer a adequação prática às necessidades técnicas do 

serviço de obra e planeamento. 

Numa primeira fase, finda a organização física da documentação e a disponibilização 

do seu acesso directo, procedeu-se à adaptação e adequação da estrutura física de 

organização documental ao sistema digital, transferindo o alinhamento analógico 

daquela para a base virtual. 

Este ponto é essencial para a 2ª fase na qual será dada formação básica aos técnicos que 

irão prosseguir com a alimentação da base gerada. Numa fase intermédia será 

disponibilizada a base aos serviços técnicos para que, internamente possam ser 

realizados testes de qualidade de execução e utilização. 

De acordo com o quadro que adiante se apresenta, a minha acção decorrerá de forma a 

tornar claros e a preencher os campos do sistema: 

1. Fundo; 

2. Sub-fundo; 

3. Secção; 

4. Série; 

5. Unidade de Instalação; 

6. Documento Composto; 

7. Documento simples, 

de maneira a que, posteriormente, a unidade de arquivo responsável pela continuidade 

da alimentação da base, o possa fazer de uma forma que siga a estrutura base de 

ordenamento da documentação agora estabelecida – reprodução da organização física 

do fundo documental organizado – e que possa dotar de informação mais aprofundada 

o campo “documento simples”. 

 

Este fundo – Arquivo de Obra – divide-se em 2 sub-fundos, a saber:  

1. Edificação e Urbanização; 

2. Serviço e Exploração. 

As secções reproduzem a orgânica do Serviço, ou pelo menos aquilo que dela se 

considera como permanências ao longo do seu período de funcionamento entre a 

municipalização e a criação da empresa municipal: 

1. Abastecimento de Água 

2. Saneamento; 

3. Abastecimento de Água e Saneamento. 

4. Vária (Parque Edificado da Sede e Património Edificado Geral) 
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As séries decorrentes da divisão dos sub-fundos tentam, no âmbito das necessidades 

do Serviço e da produção da documentação, reproduzir a sua relação intelectual, o 

mesmo se podendo dizer das unidades de instalação. 

Resumindo: a organização do fundo Arquivo de Obra segue, nos seus conceitos e 

parâmetros de criação, o alinhamento da documentação já hoje possível de ser 

consultada em sala própria do Arquivo. 

 

Por último, informa-se que este Arquivo de Obra contém na sua estrutura um link para 

o Fundo de Arquivo intitulado de Administração com vista a ser mais expedita a 

relação entre os actos de obra e as decisões da direcção. 

 

Acresce ainda o facto de, após ter reunido imensa documentação anteriormente 

dispersa por diversas salas, o universo da documentação de obra disponível para 

consulta e trabalho, ter sido ampliado em cerca de 50%, podendo, alicerçado na 

construção desta base digital, significar também a duplicação dos registos 

incorporados relativamente à situação vivida há quatro anos atrás. 

Espero que este projecto possa contribuir para um ainda melhor funcionamento do 

sistema e do serviço de informação e documentação. 
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1.3. Volume documental do Fundo Arquivo de Obra da Águas do Porto – 
unidades fundamentais do sistema de informação  
 
1.3.1. Plano de execução                                            
CMPEA MJM MJM 
 1ª FASE:  

Criação do sistema de informação 
 

 - Adaptação da organização física da 
documentação aos parâmetros da 
base digital – correspondência digital 
e enquadramento na arquitectura do 
sistema de informação segundo o 
alinhamento  
Fundo/Sub-fundo/ 
Secção/Série/Unidade de 
instalação/Documento 
Composto/Documento; 
- Inserção dos conteúdos. Desenho do catálogo digital 

- A Direcção Técnica da empresa 
procede à validação do sistema de 
informação de acordo com as 
necessidades do serviço corrente. 
- O sistema é testado internamente na 
empresa pelos utilizadores. 

- Finalização da última etapa de 
digitalização das peças desenhadas; 
- Acondicionamento das matrizes 
dos ficheiros (Tiff) em tape e dos 
thumbnails (Jpeg) no servidor; 
- Categorização dos ficheiros 
produzidos por unidades de 
instalação do sistema de informação. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CMPEA MJM MJM 
 2ª FASE:  

Acção de formação 
 

- Destacamento de um técnico para o 
efeito o qual promoverá a 
alimentação contínua e sistemática 
do sistema de informação. 
 

- Formação do técnico (lógica e modo 
de inserção da informação) que dará 
seguimento à alimentação de 
conteúdos da base. 
 
 
 Realização do catálogo digital 

CMPEA CMPEA + apoio de MJM CMPEA + apoio de MJM 
 3ª FASE:  

Controlo processual  
- O técnico destacado para o efeito 
promove a alimentação contínua e 
sistemática do sistema de 
informação. 
 

 

Publicação do catálogo digital  
 - Controlo de qualidade do processo 

em curso – acompanhamento 
pontual. 
 

 

- O sistema é testado internamente na 
empresa pelos utilizadores. 

 Disponibilização pública do catálogo 
digital – base actualizada até ao 
momento 
– 1ª fase: interna 
 

- O módulo de publicação do sistema 
é adaptado aos parâmetros da 
empresa possibilitando a divulgação 
externa da base digital 

- Controlo de qualidade do processo 
em curso – acompanhamento 
pontual. 

Disponibilização pública do catálogo 
digital – base actualizada até ao 
momento 
– 2ª fase: externa 
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1.3.2. Plano do Fundo (unidades essenciais) 
 
Arquivo de Obra_processo, projecto e obra pública de infraestruturação do território em matéria de abastecimento de 
água e saneamento da responsabilidade da CMP, dos serviços municipalizados e das empresas concessionárias dos 
serviços. (1854-2006) 

PT/CMP/CMPEA/SMAS/Arquivo de Obra/…[arquivo central/sala 90 e 97/estantes 1 a 32] 
 
 

Urbanização e Edificação_obra de infraestruturação do território e de construção de edifícios relacionada com [e da 
responsabilidade d]o serviço de abastecimento de águas e de saneamento da cidade do Porto  

PT/CMP/CMPEA/SMAS/Arquivo de Obra/Urbanização e Edificação/…[arquivo central/sala 90/estantes 1 a 16] 
 
 

Obra de abastecimento de água à cidade do Porto. (1854-2006) 
PT/CMP/CMPEA/SMAS/Arquivo de Obra/Urbanização e Edificação/Abastecimento de água/ 

 
Obra de abastecimento de água à cidade do Porto_Acessórios e materiais. (1881-2006) 
 

Obra de abastecimento de água à cidade do Porto_Aquisição de materiais para efeito de obra. 
Obra de abastecimento de água à cidade do Porto_Concursos de fornecimento de materiais de 
obra e acessórios. 

 
 

Obra de abastecimento de água à cidade do Porto. Condutas adutoras e elevatórias. (1881-2006) 
 
Obra de abastecimento de água à cidade do Porto.Condutas adutoras e elevatórias_Cartografia e 
esquemas da implantação da rede no Porto. (1881-2006) 

Obra de abastecimento de água à cidade do Porto.Condutas adutoras e elevatórias_Esquemas e 
quadros da implantação da rede no Porto. 
Obra de abastecimento de água à cidade do Porto.Condutas adutoras e elevatórias_Plantas e perfis 
da implantação da rede no Porto. 
 

Obra de abastecimento de água à cidade do Porto.Condutas adutoras_Estrada Marginal [peças escritas, 
desenhadas e iconográficas]. (1934-2006) 

Obra de abastecimento de água à cidade do Porto.Condutas adutoras_Estrada 
Marginal_Fotografias. 
Obra de abastecimento de água à cidade do Porto.Condutas adutoras_Estrada Marginal_Processo 
Geral. 
 

Obra de abastecimento de água à cidade do Porto.Condutas adutoras e elevatórias.Grande conduta 
regional [peças escritas, desenhadas e iconográficas]. (1881-2006) 

Obra de abastecimento de água à cidade do Porto.Condutas adutoras e 
elevatórias_CGEAUX/cadastro para o assentamento da conduta até ao Porto [peças escritas e 
desenhadas]. 

Obra de abastecimento de água à cidade do Porto.Condutas adutoras e 
elevatórias_CGEAUX/cadastro para o assentamento da conduta até ao Porto [peças escritas 
e desenhadas]_Processo geral. 

Obra de abastecimento de água à cidade do Porto.Condutas adutoras e elevatórias.Grande conduta 
regional [peças escritas, desenhadas e iconográficas]_SMAS_Processo Geral. (1881-2006) 
 

Obra de abastecimento de água à cidade do Porto.Condutas adutoras e elevatórias. Jovim_Nova 
Sintra_Santo Isidro [peças escritas, desenhadas e iconográficas]. (1927-2006) 

Obra de abastecimento de água à cidade do Porto.Condutas adutoras e elevatórias. Jovim_Nova 
Sintra_Santo Isidro_Expropriações. 
Obra de abastecimento de água à cidade do Porto.Condutas adutoras e elevatórias. Jovim_Nova 
Sintra_Santo Isidro_Fotografias. 
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Obra de abastecimento de água à cidade do Porto.Condutas adutoras e elevatórias. Jovim_Nova 
Sintra_Santo Isidro_Processo geral. 
 

Obra de abastecimento de água à cidade do Porto.Condutas adutoras e elevatórias. Jovim_Pedrouços 
[peças escritas, desenhadas e iconográficas]. (1927-2006) 

Obra de abastecimento de água à cidade do Porto.Condutas adutoras e elevatórias. 
Jovim_Pedrouços_Expropriações. 
Obra de abastecimento de água à cidade do Porto.Condutas adutoras e elevatórias. 
Jovim_Pedrouços_Fotografias. 
Obra de abastecimento de água à cidade do Porto.Condutas adutoras e elevatórias. 
Jovim_Pedrouços_Processo geral. 
 

Obra de abastecimento de água à cidade do Porto.Condutas adutoras e elevatórias. Jovim_Porto [peças 
escritas, desenhadas e iconográficas]. (1881-2006) 

Obra de abastecimento de água à cidade do Porto.Condutas adutoras e elevatórias. 
Jovim_Porto_Expropriações. 
Obra de abastecimento de água à cidade do Porto.Condutas adutoras e elevatórias. 
Jovim_Porto_Fotografias. 
Obra de abastecimento de água à cidade do Porto.Condutas adutoras e elevatórias. 
Jovim_Porto_Processo Geral. 
 

Obra de abastecimento de água à cidade do Porto.Condutas adutoras e elevatórias. Jovim_Ramalde [peças 
escritas, desenhadas e iconográficas]. (1934-2006) 

Obra de abastecimento de água à cidade do Porto.Condutas adutoras e elevatórias. 
Jovim_Ramalde_Expropriações. 
Obra de abastecimento de água à cidade do Porto.Condutas adutoras e elevatórias. 
Jovim_Ramalde_Fotografias. 
Obra de abastecimento de água à cidade do Porto.Condutas adutoras e elevatórias. 
Jovim_Ramalde_Processo geral. 
 

Obra de abastecimento de água à cidade do Porto.Condutas adutoras e elevatórias. Lever_Jovim [peças 
escritas, desenhadas e iconográficas]. (1980-2006) 

Obra de abastecimento de água à cidade do Porto.Condutas adutoras e elevatórias. 
Lever_Jovim_Expropriações. 
Obra de abastecimento de água à cidade do Porto.Condutas adutoras e elevatórias. 
Lever_Jovim_Fotografias. 
Obra de abastecimento de água à cidade do Porto.Condutas adutoras e elevatórias. 
Lever_Jovim_Processo Geral. 
Obra de abastecimento de água à cidade do Porto.Condutas adutoras e elevatórias. 
Lever_Jovim_Realização da empreitada (várias fases). 
 

Obra de abastecimento de água à cidade do Porto.Condutas adutoras e elevatórias. Limpeza e 
desincrustação de condutas [peças escritas, desenhadas e iconográficas]. (1927-2006) 

Obra de abastecimento de água à cidade do Porto.Condutas adutoras e elevatórias. Limpeza e 
desincrustação de condutas_Fotografias. 
Obra de abastecimento de água à cidade do Porto.Condutas adutoras e elevatórias. Limpeza e 
desincrustação de condutas_Processo geral. 
 

Obra de abastecimento de água à cidade do Porto.Condutas adutoras e elevatórias. Nova 
Sintra_Pasteleira [peças escritas, desenhadas e iconográficas]. (1927-2006) 

Obra de abastecimento de água à cidade do Porto.Condutas adutoras e elevatórias. Nova 
Sintra_Pasteleira_Arrematação da empreitada (várias fases). 
Obra de abastecimento de água à cidade do Porto.Condutas adutoras e elevatórias. Nova 
Sintra_Pasteleira_Expropriações. 
Obra de abastecimento de água à cidade do Porto.Condutas adutoras e elevatórias. Nova 
Sintra_Pasteleira_Fotografias. 
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Obra de abastecimento de água à cidade do Porto.Condutas adutoras e elevatórias. Nova 
Sintra_Pasteleira_Processo geral. 
Obra de abastecimento de água à cidade do Porto.Condutas adutoras e elevatórias. Nova 
Sintra_Pasteleira_Processo específico do Túnel e terrenos da Alfândega do Porto. 
 

Obra de abastecimento de água à cidade do Porto.Condutas adutoras e elevatórias. Pedrouços_Cruz de 
Pau [peças escritas, desenhadas e iconográficas]. (1960-2006) 

Obra de abastecimento de água à cidade do Porto.Condutas adutoras e elevatórias. 
Pedrouços_Cruz de Pau_Arrematação da empreitada (várias fases). 
Obra de abastecimento de água à cidade do Porto.Condutas adutoras e elevatórias. 
Pedrouços_Cruz de Pau_Expropriações. 
Obra de abastecimento de água à cidade do Porto.Condutas adutoras e elevatórias. 
Pedrouços_Cruz de Pau_Fotografias. 
Obra de abastecimento de água à cidade do Porto.Condutas adutoras e elevatórias. 
Pedrouços_Cruz de Pau_Processo Geral. 
 

Obra de abastecimento de água à cidade do Porto.Condutas adutoras e elevatórias. S. Cosme [peças 
escritas, desenhadas e iconográficas]. (1934-2006) 

Obra de abastecimento de água à cidade do Porto.Condutas adutoras e elevatórias. S. 
Cosme_Expropriações. 
Obra de abastecimento de água à cidade do Porto.Condutas adutoras e elevatórias. S. 
Cosme_Fotografias. 
Obra de abastecimento de água à cidade do Porto.Condutas adutoras e elevatórias. S. 
Cosme_Processo Geral. 
 

Obra de abastecimento de água à cidade do Porto.Condutas adutoras e elevatórias. Sousa_Jovim_Santo 
Isidro [peças escritas, desenhadas e iconográficas]. (1881-2006) 

Obra de abastecimento de água à cidade do Porto.Condutas adutoras e elevatórias. 
Sousa_Jovim_Santo Isidro_Expropriações. 
Obra de abastecimento de água à cidade do Porto.Condutas adutoras e elevatórias. 
Sousa_Jovim_Santo Isidro_Fotografias. 
Obra de abastecimento de água à cidade do Porto.Condutas adutoras e elevatórias. 
Sousa_Jovim_Santo Isidro_Processo Geral. 
 

Obra de abastecimento de água à cidade do Porto.Condutas adutoras e elevatórias. Sousa_Santo Isidro 
[peças escritas, desenhadas e iconográficas]. (1881-2006) 

Obra de abastecimento de água à cidade do Porto.Condutas adutoras e elevatórias. Sousa_Santo 
Isidro_Expropriações. 
Obra de abastecimento de água à cidade do Porto.Condutas adutoras e elevatórias. Sousa_Santo 
Isidro_Fotografias. 
Obra de abastecimento de água à cidade do Porto.Condutas adutoras e elevatórias. Sousa_Santo 
Isidro_Processo geral. 
 

Obra de abastecimento de água à cidade do Porto.Condutas adutoras e elevatórias. Valbom [peças 
escritas, desenhadas e iconográficas]. (1934-2006) 

Obra de abastecimento de água à cidade do Porto.Condutas adutoras e elevatórias. 
Valbom_Expropriações. 
Obra de abastecimento de água à cidade do Porto.Condutas adutoras e elevatórias. 
Valbom_Fotografias. 
Obra de abastecimento de água à cidade do Porto.Condutas adutoras e elevatórias. 
Valbom_Processo Geral. 
 

Obra de abastecimento de água à cidade do Porto.Condutas adutoras e elevatórias. Zebreiros_Jovim 
[peças escritas, desenhadas e iconográficas]. (1929-2006) 

Obra de abastecimento de água à cidade do Porto.Condutas adutoras e elevatórias. 
Zebreiros_Jovim_Arrematação da empreitada (várias fases). 
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Obra de abastecimento de água à cidade do Porto.Condutas adutoras e elevatórias. 
Zebreiros_Jovim_Expropriações. 
Obra de abastecimento de água à cidade do Porto.Condutas adutoras e elevatórias. 
Zebreiros_Jovim_Fotografias. 
Obra de abastecimento de água à cidade do Porto.Condutas adutoras e elevatórias. 
Zebreiros_Jovim_Processo Geral. 
 

Obra de abastecimento de água à cidade do Porto.Condutas adutoras e elevatórias. 
Zebreiros_Sousa_Lever [peças escritas, desenhadas e iconográficas]. (1980-2006) 

Obra de abastecimento de água à cidade do Porto.Condutas adutoras e elevatórias. 
Zebreiros_Sousa_Lever_Expropriações. 
Obra de abastecimento de água à cidade do Porto.Condutas adutoras e elevatórias. 
Zebreiros_Sousa_Lever_Fotografias. 
Obra de abastecimento de água à cidade do Porto.Condutas adutoras e elevatórias. 
Zebreiros_Sousa_Lever_Processo Geral. 
 
 

Obra de abastecimento de água à cidade do Porto. Centrais de captação. (1881-2006) 
 
Obra de abastecimento de água à cidade do Porto. Centrais de captação. Gondomar_Foz do Sousa (peças 
escritas, desenhadas e iconográficas). (1881-2006) 

Obra de abastecimento de água à cidade do Porto. Centrais de captação. Gondomar_Foz do 
Sousa_Barragem_Processo geral. (1881-2006) 
Obra de abastecimento de água à cidade do Porto. Centrais de captação. Gondomar_Foz do 
Sousa_Central_Processo CGEAUX. (1881-1927) 

Obra de abastecimento de água à cidade do Porto. Centrais de captação. Gondomar_Foz do 
Sousa_Central_Processo CGEAUX_Fotografias 

Obra de abastecimento de água à cidade do Porto. Centrais de captação. 
Gondomar_Foz do Sousa_Central_Processo CGEAUX_Fotografias_obra relativa ao 
plano geral das instalações (1882/1886) 

Obra de abastecimento de água à cidade do Porto. Centrais de captação. Gondomar_Foz do 
Sousa_Central/Processo geral. 
Obra de abastecimento de água à cidade do Porto. Centrais de captação. Gondomar_Foz do 
Sousa_Central/instalação e equipamento eléctrico. 

Obra de abastecimento de água à cidade do Porto. Centrais de captação. Gondomar_Foz do 
Sousa_Central/instalação e equipamento eléctrico_Fornecimentos 
Obra de abastecimento de água à cidade do Porto. Centrais de captação. Gondomar_Foz do 
Sousa_Central/instalação e equipamento eléctrico_Instalação, Ampliação e Remodelação 

Obra de abastecimento de água à cidade do Porto. Centrais de captação. Gondomar_Foz do 
Sousa_Central_Processo geral de obra 
 
Obra de abastecimento de água à cidade do Porto. Centrais de captação. Gondomar_Foz do 
Sousa_Estudos para uma nova captação nos aluviões do Rio Sousa. 
Obra de abastecimento de água à cidade do Porto. Centrais de captação. Gondomar_Foz do 
Sousa_Fotografias. 
Obra de abastecimento de água à cidade do Porto. Centrais de captação. Gondomar_Foz do 
Sousa_Processo de adaptação do edifício da Central a Museu da Água. 
 

Obra de abastecimento de água à cidade do Porto. Centrais de captação. Gondomar_Jovim (peças escritas, 
desenhadas e iconográficas). (1881-2006) 

Obra de abastecimento de água à cidade do Porto. Centrais de captação. 
Gondomar_Jovim_Fotografias. 
Obra de abastecimento de água à cidade do Porto. Centrais de captação. 
Gondomar_Jovim_Reservatório_Processo geral. 
 
Obra de abastecimento de água à cidade do Porto. Centrais de captação. 
Gondomar_Jovim_Central_Processo geral. 
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Obra de abastecimento de água à cidade do Porto. Centrais de captação. 
Gondomar_Jovim_Central_Equipamento Eléctrico 
 
Obra de abastecimento de água à cidade do Porto. Centrais de captação. V.N. Gaia-
Lever_Central_Processo geral de obra 
 

Obra de abastecimento de água à cidade do Porto. Centrais de captação. Gondomar_Zebreiros (peças 
escritas, desenhadas e iconográficas). (1929-2006) 

Obra de abastecimento de água à cidade do Porto. Centrais de captação. 
Gondomar_Zebreiros_Central_Processo geral. 
Obra de abastecimento de água à cidade do Porto. Centrais de captação. 
Gondomar_Zebreiros_Fotografias. 
Obra de abastecimento de água à cidade do Porto. Centrais de captação. 
Gondomar_Zebreiros_Central/instalação e equipamento eléctrico. 

Obra de abastecimento de água à cidade do Porto. Centrais de captação. 
Gondomar_Zebreiros_Central/instalação e equipamento eléctrico_Fornecimentos 
Obra de abastecimento de água à cidade do Porto. Centrais de captação. 
Gondomar_Zebreiros_Central/instalação e equipamento eléctrico_Instalação, Ampliação e 
Remodelação 

Obra de abastecimento de água à cidade do Porto. Centrais de captação. 
Gondomar_Zebreiros_Central_Processo geral de Obra. 
 

Obra de abastecimento de água à cidade do Porto. Centrais de captação. Informação geral e registos 
fotográficos. (1885-2006) 

Obra de abastecimento de água à cidade do Porto. Centrais de captação. Informação geral e registos 
fotográficos_Álbuns temáticos. 
 

Obra de abastecimento de água à cidade do Porto. Centrais de captação. V.N. Gaia_Lever (peças escritas, 
desenhadas e iconográficas). (1980-2006) 

Obra de abastecimento de água à cidade do Porto. Centrais de captação. V.N. 
Gaia_Lever_Central_Processo geral. 

Obra de abastecimento de água à cidade do Porto. Centrais de captação. V.N. Gaia-
Leverl/instalação e equipamento eléctrico. 

Obra de abastecimento de água à cidade do Porto. Centrais de captação. V.N. Gaia-
Lever_Central/instalação e equipamento eléctrico_Fornecimentos 
Obra de abastecimento de água à cidade do Porto. Centrais de captação. V.N. Gaia-
Lever_Central/instalação e equipamento eléctrico_Instalação, Ampliação e 
Remodelação 

Obra de abastecimento de água à cidade do Porto. Centrais de captação. V.N. Gaia-
Lever_Central_Processo geral de obra 
 

Obra de abastecimento de água à cidade do Porto. Centrais de captação. V.N. 
Gaia_Lever_Empreitada de captação de água em Lever. 
Obra de abastecimento de água à cidade do Porto. Centrais de captação. V.N. 
Gaia_Lever_Fotografias. 
Obra de abastecimento de água à cidade do Porto. Centrais de captação. V.N. 
Gaia_Lever_Concessão da Exploração e Gestão do Sistema Multimunicipal de Captação, 
tratamento e abastecimento de água à área Sul do Grande Porto. 
 
 

Obra de abastecimento de água à cidade do Porto. Centrais e Reservatórios urbanos.(1881-2006) 
 
Obra de abastecimento de água à cidade do Porto. Centrais e Reservatórios urbanos. Gondomar_Ramalde 
(peças escritas, desenhadas e iconográficas). (1960-2006) 

Obra de abastecimento de água à cidade do Porto. Centrais e Reservatórios urbanos. 
Gondomar_Ramalde_Reservatório_Fotografias. 
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Obra de abastecimento de água à cidade do Porto. Centrais e Reservatórios urbanos. 
Gondomar_Ramalde_Reservatório_Processo geral. 
 

Obra de abastecimento de água à cidade do Porto. Centrais e Reservatórios urbanos. Maia_Pedrouços 
(peças escritas, desenhadas e iconográficas). (1960-2006) 

Obra de abastecimento de água à cidade do Porto. Centrais e Reservatórios urbanos. 
Maia_Pedrouços_Reservatório_Fotografias. 
Obra de abastecimento de água à cidade do Porto. Centrais e Reservatórios urbanos. 
Maia_Pedrouços_Reservatório_Processo geral. 
 

Obra de abastecimento de água à cidade do Porto. Centrais e Reservatórios urbanos. Porto_Bonfim (peças 
escritas, desenhadas e iconográficas). (1935-2006) 

Obra de abastecimento de água à cidade do Porto. Centrais e Reservatórios urbanos. 
Porto_Bonfim_Central_Processo geral. 

Obra de abastecimento de água à cidade do Porto. Centrais e Reservatórios Urbanos. Porto-
Bonfim/instalação e equipamento eléctrico. 

Obra de abastecimento de água à cidade do Porto. Centrais e Reservatórios Urbanos. 
Porto-Bonfim _Central/instalação e equipamento eléctrico_Fornecimentos 
Obra de abastecimento de água à cidade do Porto. Centrais e Reservatórios Urbanos. 
Porto-Bonfim _Central/instalação e equipamento eléctrico_Instalação, Ampliação e 
Remodelação 

Obra de abastecimento de água à cidade do Porto.Centrais e Reservatórios urbanos. 
Porto_Bonfim_Central_Processo geral_Processo Geral de Obra. 
 

Obra de abastecimento de água à cidade do Porto. Centrais e Reservatórios Urbanos. Porto-Bonfim 
_Concessão da Exploração e Gestão do Sistema Multimunicipal de Captação, tratamento e 
abastecimento de água à área Sul do Grande Porto. 
Obra de abastecimento de água à cidade do Porto. Centrais e Reservatórios urbanos. 
Porto_Bonfim_Fotografias. 
Obra de abastecimento de água à cidade do Porto. Centrais e Reservatórios urbanos. 
Porto_Bonfim_Reservatório_Processo geral. 
 

Obra de abastecimento de água à cidade do Porto. Centrais e Reservatórios urbanos. Porto_Carvalhido; 
Serpa Pinto (peças escritas, desenhadas e iconográficas). (1940-2006) 

Obra de abastecimento de água à cidade do Porto. Centrais e Reservatórios urbanos. 
Porto_Carvalhido; Serpa Pinto_Reservatório_Fotografias. 
Obra de abastecimento de água à cidade do Porto. Centrais e Reservatórios urbanos. 
Porto_Carvalhido; Serpa Pinto_Reservatório_Processo geral. 
 
Obra de abastecimento de água à cidade do Porto. Centrais e Reservatórios urbanos. 
Porto_Carvalhido; Serpa Pinto_Central_Processo geral 

Obra de abastecimento de água à cidade do Porto. Centrais e Reservatórios urbanos. 
Porto_Carvalhido; Serpa Pinto_Central_Processo geral_Equipamento Eléctrico 
Obra de abastecimento de água à cidade do Porto. Centrais e Reservatórios urbanos. 
Porto_Carvalhido; Serpa Pinto_Central_Processo geral_Processo Geral de Obra. 
 

Obra de abastecimento de água à cidade do Porto. Centrais e Reservatórios urbanos. Porto_Congregados 
(peças escritas, desenhadas e iconográficas). (1881-2006) 
 

Obra de abastecimento de água à cidade do Porto. Centrais e Reservatórios urbanos. 
Porto_Congregados_Reservatório_Fotografias. 
Obra de abastecimento de água à cidade do Porto. Centrais e Reservatórios urbanos. 
Porto_Congregados_Reservatório_Processo geral. 
 

Obra de abastecimento de água à cidade do Porto. Centrais e Reservatórios urbanos. Porto_Foz (peças 
escritas, desenhadas e iconográficas). 
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Obra de abastecimento de água à cidade do Porto. Centrais e Reservatórios urbanos. 
Porto_Foz_Reservatório_Fotografias. 
Obra de abastecimento de água à cidade do Porto. Centrais e Reservatórios urbanos. 
Porto_Foz_Reservatório_Processo geral. 
 

Obra de abastecimento de água à cidade do Porto. Centrais e Reservatórios urbanos. Porto_Fonte da 
Moura (peças escritas, desenhadas e iconográficas). 

Obra de abastecimento de água à cidade do Porto. Centrais e Reservatórios urbanos. Porto_Fonte 
da Moura_Reservatório_Fotografias. 
Obra de abastecimento de água à cidade do Porto. Centrais e Reservatórios urbanos. Porto_Fonte 
da Moura_Reservatório_Processo geral. 
 

Obra de abastecimento de água à cidade do Porto. Centrais e Reservatórios urbanos. Porto_Nova Sintra 
(peças escritas, desenhadas e iconográficas). (1927-2006) 

Obra de abastecimento de água à cidade do Porto. Centrais e Reservatórios urbanos. Porto_Nova 
Sintra_Central_Processo geral. 

Obra de abastecimento de água à cidade do Porto. Centrais e Reservatórios Urbanos. 
Porto_Nova Sintra /instalação e equipamento eléctrico. 

Obra de abastecimento de água à cidade do Porto. Centrais e Reservatórios Urbanos. 
Porto_Nova Sintra _Central/instalação e equipamento eléctrico_Fornecimentos 
Obra de abastecimento de água à cidade do Porto. Centrais e Reservatórios Urbanos. 
Porto_Nova Sintra _Central/instalação e equipamento eléctrico_Instalação, 
Ampliação e Remodelação 

Obra de abastecimento de água à cidade do Porto. Centrais e Reservatórios urbanos. 
Porto_Nova Sintra_Central_Processo geral_Processo Geral de Obra. 
 

Obra de abastecimento de água à cidade do Porto. Centrais e Reservatórios urbanos. Porto_Nova 
Sintra_Fotografias. 
Obra de abastecimento de água à cidade do Porto. Centrais e Reservatórios urbanos. Porto_Nova 
Sintra_Reservatório_Processo geral. 

Obra de abastecimento de água à cidade do Porto. Centrais e Reservatórios urbanos. 
Porto_Nova Sintra_Reservatório_Processo geral_Reservatório projectado em 1927. 

Obra de abastecimento de água à cidade do Porto. Centrais e Reservatórios urbanos. 
Porto_Nova Sintra_Reservatório_Processo geral_Reservatório projectado em 
1927_Projecto do reservatório de 100 000 m3. 

Obra de abastecimento de água à cidade do Porto. Centrais e Reservatórios 
urbanos. Porto_Nova Sintra_Reservatório_ Processo geral_Reservatório 
projectado em 1927_Projecto do reservatório de 100 000 m3_Implantação. 
Obra de abastecimento de água à cidade do Porto. Centrais e Reservatórios 
urbanos. Porto_Nova Sintra_Reservatório_ Processo geral_Reservatório 
projectado em 1927_Projecto do reservatório de 100 000 m3_Secções a construir 
(5000, 5500, 6500 e 8000 m3) -escala 1.500. 
 

Obra de abastecimento de água à cidade do Porto. Centrais e Reservatórios urbanos. Porto_Pasteleira 
(peças escritas, desenhadas e iconográficas). 

Obra de abastecimento de água à cidade do Porto. Centrais e Reservatórios urbanos. 
Porto_Pasteleira_Reservatório_Fotografias. 
Obra de abastecimento de água à cidade do Porto. Centrais e Reservatórios urbanos. 
Porto_Pasteleira_Reservatório_Empreitada de Ampliação. 
Obra de abastecimento de água à cidade do Porto. Centrais e Reservatórios urbanos. 
Porto_Pasteleira_Reservatório_Zona Envolvente. 
Obra de abastecimento de água à cidade do Porto. Centrais e Reservatórios urbanos. 
Porto_Pasteleira_Reservatório_Processo geral. 
 

Obra de abastecimento de água à cidade do Porto. Centrais e Reservatórios urbanos. Porto_Rego Lameiro 
(peças escritas, desenhadas e iconográficas). 
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Obra de abastecimento de água à cidade do Porto. Centrais e Reservatórios urbanos. Porto_Rego 
Lameiro_Central_Processo geral. 

Obra de abastecimento de água à cidade do Porto. Centrais e Reservatórios urbanos. 
Porto_Rego Lameiro_Central_Processo geral_Equipamento Eléctrico 

Obra de abastecimento de água à cidade do Porto. Centrais e Reservatórios urbanos. Porto_Rego 
Lameiro_Central_Processo geral_Processo Geral de Obra. 
 

Obra de abastecimento de água à cidade do Porto. Centrais e Reservatórios urbanos. Porto_Santo Isidro 
(peças escritas, desenhadas e iconográficas). 

Obra de abastecimento de água à cidade do Porto. Centrais e Reservatórios urbanos. Porto_Santo 
Isidro_Central_Processo geral. 

Obra de abastecimento de água à cidade do Porto. Centrais e Reservatórios Urbanos. 
Porto_Santo Isidro /instalação e equipamento eléctrico. 

Obra de abastecimento de água à cidade do Porto. Centrais e Reservatórios Urbanos. 
Porto_ Santo Isidro _Central/instalação e equipamento eléctrico_Fornecimentos 
Obra de abastecimento de água à cidade do Porto. Centrais e Reservatórios Urbanos. 
Porto_ Santo Isidro _Central/instalação e equipamento eléctrico_Instalação, 
Ampliação e Remodelação 

Obra de abastecimento de água à cidade do Porto. Centrais e Reservatórios urbanos. 
Porto_Santo Isidro_Central_Processo geral_Processo Geral de Obra. 
 

Obra de abastecimento de água à cidade do Porto. Centrais e Reservatórios urbanos. Porto_Santo 
Isidro_Fotografias. 
Obra de abastecimento de água à cidade do Porto. Centrais e Reservatórios urbanos. Porto_Santo 
Isidro_Reservatório_Processo geral. 
 

Obra de abastecimento de água à cidade do Porto. Centrais e Reservatórios urbanos. Porto_Viso (peças 
escritas, desenhadas e iconográficas). 

Obra de abastecimento de água à cidade do Porto. Centrais e Reservatórios urbanos. 
Porto_Viso_Reservatório_Fotografias. 
Obra de abastecimento de água à cidade do Porto. Centrais e Reservatórios urbanos. 
Porto_Viso_Reservatório_Processo geral. 
 
 

Obra de abastecimento de água à cidade do Porto. Condutas e ramais de água. 
 

Obra de abastecimento de água à cidade do Porto. Condutas e ramais de água. Compagnie Générale des 
Eaux à Porto. (1886-1927) 

Obra de abastecimento de água à cidade do Porto. Condutas e ramais de água. Compagnie 
Générale des Eaux à Porto_Implantação da rede em arruamentos vários (Peças desenhadas e 
peças escritas). 

Obra de abastecimento de água à cidade do Porto. Condutas e ramais de água. Compagnie 
Générale des Eaux à Porto_Implantação da rede em arruamentos 
vários_Intervenções_Peças escritas. 
Obra de abastecimento de água à cidade do Porto. Condutas e ramais de água. Compagnie 
Générale des Eaux à Porto_Implantação da rede em arruamentos vários_Rolos nº 1 a nº15. 
Obra de abastecimento de água à cidade do Porto. Condutas e ramais de água. Compagnie 
Générale des Eaux à Porto_Implantação da rede em arruamentos vários_Rolos nº 16 a nº30. 
Obra de abastecimento de água à cidade do Porto. Condutas e ramais de água. Compagnie 
Générale des Eaux à Porto_Implantação da rede em arruamentos vários_Rolos nº 31 a nº45. 
Obra de abastecimento de água à cidade do Porto. Condutas e ramais de água. Compagnie 
Générale des Eaux à Porto_Implantação da rede em arruamentos vários_Rolos nº 46 a nº61. 
Obra de abastecimento de água à cidade do Porto. Condutas e ramais de água. Compagnie 
Générale des Eaux à Porto_Implantação da rede em arruamentos vários_Rolos nº 62 a nº75. 
Obra de abastecimento de água à cidade do Porto. Condutas e ramais de água. Compagnie 
Générale des Eaux à Porto_Implantação da rede em arruamentos vários_Rolos nº 76 a nº89. 
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Obra de abastecimento de água à cidade do Porto. Condutas e ramais de água. Materiais de construção 
associados a diversas empreitadas. 

Obra de abastecimento de água à cidade do Porto. Condutas e ramais de água. Materiais de 
construção associados a diversas empreitadas_Concursos de fornecimento de materiais de obra e 
acessórios. 
 

Obra de abastecimento de água à cidade do Porto. Condutas e ramais de água. Obra de 
infraestruturação_condutas de água da responsabilidade dos SMAS. 

Obra de abastecimento de água à cidade do Porto. Condutas e ramais de água. Obra de 
infraestruturação_condutas de água da responsabilidade dos SMAS_Rede de abastecimento de 
água às zonas do Plano Director. 

Obra de abastecimento de água à cidade do Porto. Condutas e ramais de água. Obra de 
infraestruturação_condutas de água da responsabilidade dos SMAS_Rede de abastecimento 
de água às zonas do Plano Director_Zona A. 
Obra de abastecimento de água à cidade do Porto. Condutas e ramais de água. Obra de 
infraestruturação_condutas de água da responsabilidade dos SMAS_Rede de abastecimento 
de água às zonas do Plano Director_Zona B. 
Obra de abastecimento de água à cidade do Porto. Condutas e ramais de água. Obra de 
infraestruturação_condutas de água da responsabilidade dos SMAS_Rede de abastecimento 
de água às zonas do Plano Director_Zona C. 
Obra de abastecimento de água à cidade do Porto. Condutas e ramais de água. Obra de 
infraestruturação_condutas de água da responsabilidade dos SMAS_Rede de abastecimento 
de água às zonas do Plano Director_Zona D. 
Obra de abastecimento de água à cidade do Porto. Condutas e ramais de água. Obra de 
infraestruturação_condutas de água da responsabilidade dos SMAS_Rede de abastecimento 
de água às zonas do Plano Director_Zona E. 
Obra de abastecimento de água à cidade do Porto. Condutas e ramais de água. Obra de 
infraestruturação_condutas de água da responsabilidade dos SMAS_Rede de abastecimento 
de água às zonas do Plano Director_Zona F. 
Obra de abastecimento de água à cidade do Porto. Condutas e ramais de água. Obra de 
infraestruturação_condutas de água da responsabilidade dos SMAS_Rede de abastecimento 
de água às zonas do Plano Director_Zona G. 
Obra de abastecimento de água à cidade do Porto. Condutas e ramais de água. Obra de 
infraestruturação_condutas de água da responsabilidade dos SMAS_Rede de abastecimento 
de água às zonas do Plano Director_Zona H. 
Obra de abastecimento de água à cidade do Porto. Condutas e ramais de água. Obra de 
infraestruturação_condutas de água da responsabilidade dos SMAS_Rede de abastecimento 
de água às zonas do Plano Director_Zona I. 
 

Obra de abastecimento de água à cidade do Porto. Condutas e ramais de água. Obra de 
infraestruturação_condutas de água da responsabilidade dos SMAS_Processos de trabalho com 
outras entidades [peças escritas e desenhadas]. 

Obra de abastecimento de água à cidade do Porto. Condutas e ramais de água. Obra de 
infraestruturação_condutas de água da responsabilidade dos SMAS_Processos de trabalho 
com outras entidades_CP. 
Obra de abastecimento de água à cidade do Porto. Condutas e ramais de água. Obra de 
infraestruturação_condutas de água da responsabilidade dos SMAS_Processos de trabalho 
com outras entidades_STCP. 
 

Obra de abastecimento de água à cidade do Porto. Condutas e ramais de água. Obra de 
infraestruturação_condutas de água da responsabilidade dos SMAS_Registos de Projecto e obra 
em várias ruas do Porto_zonas de abastecimento de água.(1927-1962) 

Obra de abastecimento de água à cidade do Porto. Condutas e ramais de água. Obra de 
infraestruturação_condutas de água da responsabilidade dos SMAS_Registos de Projecto e 
obra em várias ruas do Porto_zonas de abastecimento de água_Rede de Distribuição Geral. 
Obra de abastecimento de água à cidade do Porto. Condutas e ramais de água. Obra de 
infraestruturação_condutas de água da responsabilidade dos SMAS_Registos de Projecto e 
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obra em várias ruas do Porto_zonas de abastecimento de água_Zona Inferior e Média 
Ocidental (1927-1959). 
Obra de abastecimento de água à cidade do Porto. Condutas e ramais de água. Obra de 
infraestruturação_condutas de água da responsabilidade dos SMAS_Registos de Projecto e 
obra em várias ruas do Porto_zonas de abastecimento de água_Zona Média (1927-1953). 
Obra de abastecimento de água à cidade do Porto. Condutas e ramais de água. Obra de 
infraestruturação_condutas de água da responsabilidade dos SMAS_Registos de Projecto e 
obra em várias ruas do Porto_zonas de abastecimento de água_Zona Superior (1928-1962). 
 

Obra de abastecimento de água à cidade do Porto. Condutas e ramais de água. Obra de 
infraestruturação_condutas de água da responsabilidade dos SMAS_Substituição e extensão em 
edifícios singulares [peças escritas, desenhadas e fotográficas]. 

Obra de abastecimento de água à cidade do Porto. Condutas e ramais de água. Obra de 
infraestruturação_condutas de água da responsabilidade dos SMAS_Substituição e extensão 
em edifícios singulares_Escolas. 
Obra de abastecimento de água à cidade do Porto. Condutas e ramais de água. Obra de 
infraestruturação_condutas de água da responsabilidade dos SMAS_Substituição e extensão 
em edifícios singulares_Hospital Escolar (Hospital de S. João). 
Obra de abastecimento de água à cidade do Porto. Condutas e ramais de água. Obra de 
infraestruturação_condutas de água da responsabilidade dos SMAS_Substituição e extensão 
em edifícios singulares_Palácio de Cristal (pavilhão dos desportos). 
Obra de abastecimento de água à cidade do Porto. Condutas e ramais de água. Obra de 
infraestruturação_condutas de água da responsabilidade dos SMAS_Substituição e extensão 
em edifícios singulares_Ponte da Arrábida. 
 

Obra de abastecimento de água à cidade do Porto. Condutas e ramais de água. Obra de 
infraestruturação_condutas de água da responsabilidade dos SMAS_Substituição e extensão em 
conjuntos de Habitação de iniciativa privada [peças escritas e desenhadas] 

Obra de abastecimento de água à cidade do Porto. Condutas e ramais de água. Obra de 
infraestruturação_condutas de água da responsabilidade dos SMAS_Substituição e extensão 
em conjuntos de Habitação de iniciativa privada_Ilhas e Bairros. 
Obra de abastecimento de água à cidade do Porto. Condutas e ramais de água. Obra de 
infraestruturação_condutas de água da responsabilidade dos SMAS_Substituição e extensão 
em conjuntos de Habitação de iniciativa privada_Loteamentos. 
Obra de abastecimento de água à cidade do Porto. Condutas e ramais de água. Obra de 
infraestruturação_condutas de água da responsabilidade dos SMAS_Substituição e extensão 
em conjuntos de Habitação de iniciativa privada_Urbanizações. 
 

Obra de abastecimento de água à cidade do Porto. Condutas e ramais de água. Obra de 
infraestruturação_condutas de água da responsabilidade dos SMAS_Substituição e extensão em 
conjuntos de Habitação de iniciativa pública_Bairros Camarários e do Estado [peças escritas e 
desenhadas]. 

Obra de abastecimento de água à cidade do Porto. Condutas e ramais de água. Obra de 
infraestruturação_condutas de água da responsabilidade dos SMAS_Substituição e extensão 
em conjuntos de Habitação de iniciativa pública_Bairros Camarários e do 
Estado_Bairros_Grupos de Moradias Populares. 
 

Obra de abastecimento de água à cidade do Porto. Condutas e ramais de água. Obra de 
infraestruturação_condutas de água da responsabilidade dos SMAS_Substituição e extensão em 
arruamentos ordenados segundo alinhamento cronológico (1934/1980) [peças escritas e 
desenhadas]. 

Obra de abastecimento de água à cidade do Porto. Condutas e ramais de água. Obra de 
infraestruturação_condutas de água da responsabilidade dos SMAS_Substituição e extensão 
em arruamentos ordenados segundo alinhamento cronológico (1934/1980)_Processos entre 
1934_1941/42. 
Obra de abastecimento de água à cidade do Porto. Condutas e ramais de água. Obra de 
infraestruturação_condutas de água da responsabilidade dos SMAS_Substituição e extensão 
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em arruamentos ordenados segundo alinhamento cronológico (1934/1980)_Processos 
relativos ao ano de 1943. 
Obra de abastecimento de água à cidade do Porto. Condutas e ramais de água. Obra de 
infraestruturação_condutas de água da responsabilidade dos SMAS_Substituição e extensão 
em arruamentos ordenados segundo alinhamento cronológico (1934/1980)_Processos 
relativos ao ano de 1944. 
Obra de abastecimento de água à cidade do Porto. Condutas e ramais de água. Obra de 
infraestruturação_condutas de água da responsabilidade dos SMAS_Substituição e extensão 
em arruamentos ordenados segundo alinhamento cronológico (1934/1980)_Processos 
relativos ao ano de 1945. 
Obra de abastecimento de água à cidade do Porto. Condutas e ramais de água. Obra de 
infraestruturação_condutas de água da responsabilidade dos SMAS_Substituição e extensão 
em arruamentos ordenados segundo alinhamento cronológico (1934/1980)_Processos 
relativos ao ano de 1946. 
Obra de abastecimento de água à cidade do Porto. Condutas e ramais de água. Obra de 
infraestruturação_condutas de água da responsabilidade dos SMAS_Substituição e extensão 
em arruamentos ordenados segundo alinhamento cronológico (1934/1980)_Processos 
relativos ao ano de 1947. 
Obra de abastecimento de água à cidade do Porto. Condutas e ramais de água. Obra de 
infraestruturação_condutas de água da responsabilidade dos SMAS_Substituição e extensão 
em arruamentos ordenados segundo alinhamento cronológico (1934/1980)_Processos 
relativos ao ano de 1948. 
Obra de abastecimento de água à cidade do Porto. Condutas e ramais de água. Obra de 
infraestruturação_condutas de água da responsabilidade dos SMAS_Substituição e extensão 
em arruamentos ordenados segundo alinhamento cronológico (1934/1980)_Processos 
relativos ao ano de 1949. 
Obra de abastecimento de água à cidade do Porto. Condutas e ramais de água. Obra de 
infraestruturação_condutas de água da responsabilidade dos SMAS_Substituição e extensão 
em arruamentos ordenados segundo alinhamento cronológico (1934/1980)_Processos 
relativos ao ano de 1950. 
Obra de abastecimento de água à cidade do Porto. Condutas e ramais de água. Obra de 
infraestruturação_condutas de água da responsabilidade dos SMAS_Substituição e extensão 
em arruamentos ordenados segundo alinhamento cronológico (1934/1980)_Processos 
relativos ao ano de 1951.  
Obra de abastecimento de água à cidade do Porto. Condutas e ramais de água. Obra de 
infraestruturação_condutas de água da responsabilidade dos SMAS_Substituição e extensão 
em arruamentos ordenados segundo alinhamento cronológico (1934/1980)_Processos 
relativos ao ano de 1952.  
Obra de abastecimento de água à cidade do Porto. Condutas e ramais de água. Obra de 
infraestruturação_condutas de água da responsabilidade dos SMAS_Substituição e extensão 
em arruamentos ordenados segundo alinhamento cronológico (1934/1980)_Processos 
relativos ao ano de 1953.  
Obra de abastecimento de água à cidade do Porto. Condutas e ramais de água. Obra de 
infraestruturação_condutas de água da responsabilidade dos SMAS_Substituição e extensão 
em arruamentos ordenados segundo alinhamento cronológico (1934/1980)_Processos 
relativos ao ano de 1954.  
Obra de abastecimento de água à cidade do Porto. Condutas e ramais de água. Obra de 
infraestruturação_condutas de água da responsabilidade dos SMAS_Substituição e extensão 
em arruamentos ordenados segundo alinhamento cronológico (1934/1980)_Processos 
relativos ao ano de 1955.  
Obra de abastecimento de água à cidade do Porto. Condutas e ramais de água. Obra de 
infraestruturação_condutas de água da responsabilidade dos SMAS_Substituição e extensão 
em arruamentos ordenados segundo alinhamento cronológico (1934/1980)_Processos 
relativos ao ano de 1956.  
Obra de abastecimento de água à cidade do Porto. Condutas e ramais de água. Obra de 
infraestruturação_condutas de água da responsabilidade dos SMAS_Substituição e extensão 
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em arruamentos ordenados segundo alinhamento cronológico (1934/1980)_Processos 
relativos ao ano de 1957.  
Obra de abastecimento de água à cidade do Porto. Condutas e ramais de água. Obra de 
infraestruturação_condutas de água da responsabilidade dos SMAS_Substituição e extensão 
em arruamentos ordenados segundo alinhamento cronológico (1934/1980)_Processos 
relativos ao ano de 1958.  
Obra de abastecimento de água à cidade do Porto. Condutas e ramais de água. Obra de 
infraestruturação_condutas de água da responsabilidade dos SMAS_Substituição e extensão 
em arruamentos ordenados segundo alinhamento cronológico (1934/1980)_Processos 
relativos ao ano de 1959.  
Obra de abastecimento de água à cidade do Porto. Condutas e ramais de água. Obra de 
infraestruturação_condutas de água da responsabilidade dos SMAS_Substituição e extensão 
em arruamentos ordenados segundo alinhamento cronológico (1934/1980)_Processos 
relativos ao ano de 1960.  
Obra de abastecimento de água à cidade do Porto. Condutas e ramais de água. Obra de 
infraestruturação_condutas de água da responsabilidade dos SMAS_Substituição e extensão 
em arruamentos ordenados segundo alinhamento cronológico (1934/1980)_Processos 
relativos ao ano de 1961.  
Obra de abastecimento de água à cidade do Porto. Condutas e ramais de água. Obra de 
infraestruturação_condutas de água da responsabilidade dos SMAS_Substituição e extensão 
em arruamentos ordenados segundo alinhamento cronológico (1934/1980)_Processos 
relativos ao ano de 1962.  
Obra de abastecimento de água à cidade do Porto. Condutas e ramais de água. Obra de 
infraestruturação_condutas de água da responsabilidade dos SMAS_Substituição e extensão 
em arruamentos ordenados segundo alinhamento cronológico (1934/1980)_Processos 
relativos ao ano de 1963.  
Obra de abastecimento de água à cidade do Porto. Condutas e ramais de água. Obra de 
infraestruturação_condutas de água da responsabilidade dos SMAS_Substituição e extensão 
em arruamentos ordenados segundo alinhamento cronológico (1934/1980)_Processos 
relativos ao ano de 1964.  
Obra de abastecimento de água à cidade do Porto. Condutas e ramais de água. Obra de 
infraestruturação_condutas de água da responsabilidade dos SMAS_Substituição e extensão 
em arruamentos ordenados segundo alinhamento cronológico (1934/1980)_Processos 
relativos ao ano de 1965.  
Obra de abastecimento de água à cidade do Porto. Condutas e ramais de água. Obra de 
infraestruturação_condutas de água da responsabilidade dos SMAS_Substituição e extensão 
em arruamentos ordenados segundo alinhamento cronológico (1934/1980)_Processos 
relativos ao ano de 1966.  
Obra de abastecimento de água à cidade do Porto. Condutas e ramais de água. Obra de 
infraestruturação_condutas de água da responsabilidade dos SMAS_Substituição e extensão 
em arruamentos ordenados segundo alinhamento cronológico (1934/1980)_Processos 
relativos ao ano de 1967.  
Obra de abastecimento de água à cidade do Porto. Condutas e ramais de água. Obra de 
infraestruturação_condutas de água da responsabilidade dos SMAS_Substituição e extensão 
em arruamentos ordenados segundo alinhamento cronológico (1934/1980)_Processos 
relativos ao ano de 1968.  
Obra de abastecimento de água à cidade do Porto. Condutas e ramais de água. Obra de 
infraestruturação_condutas de água da responsabilidade dos SMAS_Substituição e extensão 
em arruamentos ordenados segundo alinhamento cronológico (1934/1980)_Processos 
relativos ao ano de 1969.  
Obra de abastecimento de água à cidade do Porto. Condutas e ramais de água. Obra de 
infraestruturação_condutas de água da responsabilidade dos SMAS_Substituição e extensão 
em arruamentos ordenados segundo alinhamento cronológico (1934/1980)_Processos 
relativos ao ano de 1970.  
Obra de abastecimento de água à cidade do Porto. Condutas e ramais de água. Obra de 
infraestruturação_condutas de água da responsabilidade dos SMAS_Substituição e extensão 
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em arruamentos ordenados segundo alinhamento cronológico (1934/1980)_Processos 
relativos ao ano de 1971.  
Obra de abastecimento de água à cidade do Porto. Condutas e ramais de água. Obra de 
infraestruturação_condutas de água da responsabilidade dos SMAS_Substituição e extensão 
em arruamentos ordenados segundo alinhamento cronológico (1934/1980)_Processos 
relativos ao ano de 1972.  
Obra de abastecimento de água à cidade do Porto. Condutas e ramais de água. Obra de 
infraestruturação_condutas de água da responsabilidade dos SMAS_Substituição e extensão 
em arruamentos ordenados segundo alinhamento cronológico (1934/1980)_Processos 
relativos ao ano de 1973.  
Obra de abastecimento de água à cidade do Porto. Condutas e ramais de água. Obra de 
infraestruturação_condutas de água da responsabilidade dos SMAS_Substituição e extensão 
em arruamentos ordenados segundo alinhamento cronológico (1934/1980)_Processos 
relativos ao ano de 1974.  
Obra de abastecimento de água à cidade do Porto. Condutas e ramais de água. Obra de 
infraestruturação_condutas de água da responsabilidade dos SMAS_Substituição e extensão 
em arruamentos ordenados segundo alinhamento cronológico (1934/1980)_Processos 
relativos ao ano de 1975.  
Obra de abastecimento de água à cidade do Porto. Condutas e ramais de água. Obra de 
infraestruturação_condutas de água da responsabilidade dos SMAS_Substituição e extensão 
em arruamentos ordenados segundo alinhamento cronológico (1934/1980)_Processos 
relativos ao ano de 1976.  
Obra de abastecimento de água à cidade do Porto. Condutas e ramais de água. Obra de 
infraestruturação_condutas de água da responsabilidade dos SMAS_Substituição e extensão 
em arruamentos ordenados segundo alinhamento cronológico (1934/1980)_Processos 
relativos ao ano de 1977.  
Obra de abastecimento de água à cidade do Porto. Condutas e ramais de água. Obra de 
infraestruturação_condutas de água da responsabilidade dos SMAS_Substituição e extensão 
em arruamentos ordenados segundo alinhamento cronológico (1934/1980)_Processos 
relativos ao ano de 1978.  
Obra de abastecimento de água à cidade do Porto. Condutas e ramais de água. Obra de 
infraestruturação_condutas de água da responsabilidade dos SMAS_Substituição e extensão 
em arruamentos ordenados segundo alinhamento cronológico (1934/1980)_Processos 
relativos ao ano de 1979.  
Obra de abastecimento de água à cidade do Porto. Condutas e ramais de água. Obra de 
infraestruturação_condutas de água da responsabilidade dos SMAS_Substituição e extensão 
em arruamentos ordenados segundo alinhamento cronológico (1934/1980)_Processos 
relativos ao ano de 1980. 
 

Obra de abastecimento de água à cidade do Porto. Condutas e ramais de água. Obra de 
infraestruturação_condutas de água da responsabilidade dos SMAS_Substituição e extensão em 
arruamentos singulares (incorporar segundo a ordem alfabética_ por rua) [peças escritas, 
desenhadas e fotográficas]. 

Obra de abastecimento de água à cidade do Porto. Condutas e ramais de água. Obra de 
infraestruturação_condutas de água da responsabilidade dos SMAS_Substituição e extensão 
em arruamentos singulares_Arruamento cujo nome inicia por A. [Até à letra Z] 
 

Obra de abastecimento de água à cidade do Porto. Condutas e ramais de água. Obra de 
infraestruturação_condutas de água da responsabilidade dos SMAS_Substituição e extensão em 
arruamentos vários (incorporar segundo a ordem alfabética_por 1ª rua do conjunto)[peças 
escritas, desenhadas e fotográficas] 

Obra de abastecimento de água à cidade do Porto. Condutas e ramais de água. Obra de 
infraestruturação_condutas de água da responsabilidade dos SMAS_Substituição e extensão 
em arruamentos vários_Conjunto de arruamentos cujo primeiro nome principia pela letra 
A. [Até à letra Z] 
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Obra de abastecimento de água à cidade do Porto. Condutas e ramais de água. Obra de 
infraestruturação_condutas de água da responsabilidade dos SMAS_Substituição e extensão em 
zonas [peças escritas e desenhadas]. 

Obra de abastecimento de água à cidade do Porto. Condutas e ramais de água. Obra de 
infraestruturação_condutas de água da responsabilidade dos SMAS_Substituição e extensão 
em zonas_Cidade Universitária (Zona da Asprela). 
Obra de abastecimento de água à cidade do Porto. Condutas e ramais de água. Obra de 
infraestruturação_condutas de água da responsabilidade dos SMAS_Substituição e extensão 
em zonas_Planos parciais de urbanização. 
 

 
Obra de abastecimento de água à cidade do Porto. Condutas e ramais de água. Obra de infra-
estruturação_da responsabilidade empresa municipal Águas do Porto. 
 
 
Obra de abastecimento de água à cidade do Porto. Documentação de âmbito geral (CGEAUX, SMAS e 
CMPEA) (1881-2006) 
 

Obra de abastecimento de água à cidade do Porto. Documentação de âmbito geral 
(SMAS)_Concelhos limítrofes e Porto_Infra-estruturação resultante da aplicação do D.L. 23:867 
[1934/19_] (que obriga o Porto a infraestruturar a sua área urbana e a desses concelhos) 
 

Obra de abastecimento de água à cidade do Porto. Documentação de âmbito geral 
(SMAS)_Concelhos limítrofes e Porto_Infra-estruturação resultante da aplicação do D.L. 
23:867 [1934/19_] (que obriga o Porto a infraestruturar a sua área urbana e a desses 
concelhos)_Porto_Ramalde e Aldoar (1934 -). 
 
Obra de abastecimento de água à cidade do Porto. Documentação de âmbito geral 
(SMAS)_Concelhos limítrofes e Porto_Infra-estruturação resultante da aplicação do D.L. 
23:867 [1934/19_] (que obriga o Porto a infraestruturar a sua área urbana e a desses 
concelhos)_Porto_Campanhã (1934 -). 
 
Obra de abastecimento de água à cidade do Porto. Documentação de âmbito geral 
(SMAS)_Concelhos limítrofes e Porto_Infra-estruturação resultante da aplicação do D.L. 
23:867 [1934/19_] (que obriga o Porto a infraestruturar a sua área urbana e a desses 
concelhos)_Gondomar (1934 a 1956). 
 
Obra de abastecimento de água à cidade do Porto. Documentação de âmbito geral 
(SMAS)_Concelhos limítrofes e Porto_Infra-estruturação resultante da aplicação do D.L. 
23:867 [1934/19_] (que obriga o Porto a infraestruturar a sua área urbana e a desses 
concelhos)_Maia (1953/1954). 
 
Obra de abastecimento de água à cidade do Porto. Documentação de âmbito geral 
(SMAS)_Concelhos limítrofes e Porto_Infra-estruturação resultante da aplicação do D.L. 
23:867 [1934/19_] (que obriga o Porto a infraestruturar a sua área urbana e a desses 
concelhos)_Matosinhos [contém informação de Leça, Sr.ª da Hora e S.Mamede] ([1901] 
1934 a 1962). 
 
Obra de abastecimento de água à cidade do Porto. Documentação de âmbito geral 
(SMAS)_Concelhos limítrofes e Porto_Infra-estruturação resultante da aplicação do D.L. 
23:867 [1934/19_] (que obriga o Porto a infraestruturar a sua área urbana e a desses 
concelhos)_Valongo [Ermesinde] (1941 a 1957). 
 
Obra de abastecimento de água à cidade do Porto. Documentação de âmbito geral 
(SMAS)_Concelhos limítrofes e Porto_Infra-estruturação resultante da aplicação do D.L. 
23:867 [1934/19_] (que obriga o Porto a infraestruturar a sua área urbana e a desses 
concelhos)_V.N. de Gaia [contém ligação a Espinho] (1934/1959). 
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Obra de abastecimento de água à cidade do Porto. Documentação de âmbito geral 
(SMAS)_Concelhos limítrofes e Porto_Infra-estruturação resultante da aplicação do D.L. 
23:867 [1934/19_] (que obriga o Porto a infraestruturar a sua área urbana e a desses 
concelhos)_Relatório sumário da rede de distribuição [contém Serviço das Águas_1945]. 

 
 

Obra de abastecimento de água à cidade do Porto. Documentação de âmbito geral (CGEAUX, SMAS e 
CMPEA)_Planos gerais, correspondência e financiamento.n(1881-2006) 
 

Obra de abastecimento de água à cidade do Porto. Documentação de âmbito geral (CGEAUX, 
SMAS e CMPEA)_Planos gerais, correspondência e financiamento_Correspondência entre a CMP 
e a CGEAUX (1879/1927) 
 
Obra de abastecimento de água à cidade do Porto. Documentação de âmbito geral (SMAS)_Planos 
gerais, correspondência e financiamento_Processo de constituição da empresa de abastecimento 
de água à região do Porto ([Década de 1990]) 
 
Obra de abastecimento de água à cidade do Porto. Documentação de âmbito geral (SMAS)_Planos 
gerais, correspondência e financiamento_Financiamento europeu para o abastecimento de água à 
região do Porto ([1980]_[2000]) 
 
Obra de abastecimento de água à cidade do Porto. Documentação de âmbito geral (SMAS)_Planos 
gerais, correspondência e financiamento_Planos gerais de abastecimento de água à região do 
Porto 
 
 

Obra de abastecimento de água à cidade do Porto. Documentação de âmbito geral (SMAS)_Relatórios dos 
inspectores e do serviço das Águas e Ordens de Serviço (Série de Serviço de Águas). 

 
Obra de abastecimento de água à cidade do Porto. Documentação de âmbito geral (SMAS)_Ordens 
de Serviço (série do Serviço de Águas/1931-1994). 
 
Obra de abastecimento de água à cidade do Porto. Documentação de âmbito geral 
(SMAS)_Relatórios dos Inspectores. (1946/1971). 
 
Obra de abastecimento de água à cidade do Porto. Documentação de âmbito geral 
(SMAS)_Relatórios do Serviço de Águas (vários anos entre 1945 e 1988). 
 
Obra de abastecimento de água à cidade do Porto. Documentação de âmbito geral 
(SMAS)_Relatório do abastecimento de água à cidade do Porto, Matosinhos e Leça. Situação em 
1927_Municipalização do serviço pela CMP. 
 
 

Obra de abastecimento de água à cidade do Porto. Documentação de âmbito geral (SMAS e 
CMPEA)_Registos de projecto e obra de abastecimento de água em várias ruas do Porto. 
 
 
Obra de abastecimento de água à cidade do Porto. Equipamentos urbanos de higiene 
pública/lavadouros_sentinas e balneários. (1912-2006) 
 

Obra de abastecimento de água à cidade do Porto. Equipamentos urbanos de higiene 
pública/lavadouros_sentinas e balneários_Lavadouros_Processos de projecto e pedidos vários 
[peças escritas, desenhadas e iconográficas]. 

Obra de abastecimento de água à cidade do Porto. Equipamentos urbanos de higiene 
pública/lavadouros_sentinas e balneários_Águas Urbanas_Lavadouros e [Fontes]. 
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Obra de abastecimento de água à cidade do Porto. Equipamentos urbanos de higiene 
pública/lavadouros_sentinas e balneários_Águas Urbanas_Lavadouros e 
[Fontes]_Localização na Planta geral da cidade do Porto de 1939 da localização dos 
lavadouros públicos existentes em 1951. 
Obra de abastecimento de água à cidade do Porto. Equipamentos urbanos de higiene 
pública/lavadouros_sentinas e balneários_Águas Urbanas_Lavadouros e 
[Fontes]_Minas, fontes e tanques _Despesas gerais diversas. (1929/30) 
Obra de abastecimento de água à cidade do Porto. Equipamentos urbanos de higiene 
pública/lavadouros_sentinas e balneários_Águas Urbanas_Lavadouros e 
[Fontes]_Custeio pelos Serviços das minas, lavadouros, balneários, retretes 
públicas e mictórios_Processo especial (1947/48) 
Obra de abastecimento de água à cidade do Porto. Equipamentos urbanos de higiene 
pública/lavadouros_sentinas e balneários_Águas Urbanas_Lavadouros e 
[Fontes]_Projectos e Condições (1939/1942) 
Obra de abastecimento de água à cidade do Porto. Equipamentos urbanos de higiene 
pública/lavadouros_sentinas e balneários_Águas Urbanas_Lavadouros e 
[Fontes]_Relação de lavadouros, fontes, marcos bebedouros e marcos fontenários 
(com indicação do local, freguesia e data de abertura (1919/1951) 
Obra de abastecimento de água à cidade do Porto. Equipamentos urbanos de higiene 
pública/lavadouros_sentinas e balneários_Águas Urbanas_Lavadouros e 
[Fontes]_Relação ede lavadouros e fontes e medição dos débitos dos diferentes 
mananciais. 

Obra de abastecimento de água à cidade do Porto. Equipamentos urbanos de higiene 
pública/lavadouros_sentinas e balneários_Lavadouros_Fotografias de obra. 
Obra de abastecimento de água à cidade do Porto. Equipamentos urbanos de higiene 
pública/lavadouros_sentinas e balneários_Lavadouros_ Processos de projecto e pedidos 
vários [peças escritas, desenhadas e iconográficas]_projectos singulares 

Obra de abastecimento de água à cidade do Porto. Equipamentos urbanos de higiene 
pública/lavadouros_sentinas e balneários_Lavadouros_Processos de projecto e 
pedidos vários [peças escritas, desenhadas e iconográficas]_projectos 
singulares_Lavadouro da Costibela 
Obra de abastecimento de água à cidade do Porto. Equipamentos urbanos de higiene 
pública/lavadouros_sentinas e balneários_Lavadouros_Processos de projecto e 
pedidos vários [peças escritas, desenhadas e iconográficas]_projectos 
singulares_Lavadouro da Fonte da Moura 
Obra de abastecimento de água à cidade do Porto. Equipamentos urbanos de higiene 
pública/lavadouros_sentinas e balneários_Lavadouros_Processos de projecto e 
pedidos vários [peças escritas, desenhadas e iconográficas]_projectos 
singulares_Lavadouro de Gomes Freire 
Obra de abastecimento de água à cidade do Porto. Equipamentos urbanos de higiene 
pública/lavadouros_sentinas e balneários_Lavadouros_Processos de projecto e 
pedidos vários [peças escritas, desenhadas e iconográficas]_projectos 
singulares_Lavadouro de Grijó 
Obra de abastecimento de água à cidade do Porto. Equipamentos urbanos de higiene 
pública/lavadouros_sentinas e balneários_Lavadouros_Processos de projecto e 
pedidos vários [peças escritas, desenhadas e iconográficas]_projectos 
singulares_Lavadouro do Ilhéu 
Obra de abastecimento de água à cidade do Porto. Equipamentos urbanos de higiene 
pública/lavadouros_sentinas e balneários_Lavadouros_Processos de projecto e 
pedidos vários [peças escritas, desenhadas e iconográficas]_projectos 
singulares_Lavadouro da Presa Velha 

 
Obra de abastecimento de água à cidade do Porto. Equipamentos urbanos de higiene 
pública/lavadouros_sentinas e balneários_Lavadouros_Processos de obra e Projectos vários 
indexados às freguesias da cidade do Porto. 

Obra de abastecimento de água à cidade do Porto. Equipamentos urbanos de 
higiene pública/lavadouros_sentinas e balneários_Lavadouros_Processos de obra e 
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Projectos vários indexados às freguesias da cidade do Porto_Lavadouros [e 
Fontes]_Aldoar, Bonfim e Campanhã. 
Obra de abastecimento de água à cidade do Porto. Equipamentos urbanos de 
higiene pública/lavadouros_sentinas e balneários_Lavadouros_Processos de obra e 
Projectos vários indexados às freguesias da cidade do Porto_Lavadouros [e 
Fontes]_Cedofeita, Foz e Lordelo. 
Obra de abastecimento de água à cidade do Porto. Equipamentos urbanos de 
higiene pública/lavadouros_sentinas e balneários_Lavadouros_Processos de obra e 
Projectos vários indexados às freguesias da cidade do Porto_Lavadouros [e 
Fontes]_Cedofeita. 
Obra de abastecimento de água à cidade do Porto. Equipamentos urbanos de 
higiene pública/lavadouros_sentinas e balneários_Lavadouros_Processos de obra e 
Projectos vários indexados às freguesias da cidade do Porto_Lavadouros [e 
Fontes]_Campanhã e Cedofeita. 
Obra de abastecimento de água à cidade do Porto. Equipamentos urbanos de 
higiene pública/lavadouros_sentinas e balneários_Lavadouros_Processos de obra e 
Projectos vários indexados às freguesias da cidade do Porto_Lavadouros [e 
Fontes]_Lordelo e Massarelos. 
Obra de abastecimento de água à cidade do Porto. Equipamentos urbanos de 
higiene pública/lavadouros_sentinas e balneários_Lavadouros_Processos de obra e 
Projectos vários indexados às freguesias da cidade do Porto_Lavadouros [e 
Fontes]_Miragaia e Nevogilde. 
Obra de abastecimento de água à cidade do Porto. Equipamentos urbanos de 
higiene pública/lavadouros_sentinas e balneários_Lavadouros_Processos de obra e 
Projectos vários indexados às freguesias da cidade do Porto_Lavadouros [e 
Fontes]_Nevogilde e Paranhos. 
Obra de abastecimento de água à cidade do Porto. Equipamentos urbanos de 
higiene pública/lavadouros_sentinas e balneários_Lavadouros_Processos de obra e 
Projectos vários indexados às freguesias da cidade do Porto_Lavadouros [e 
Fontes]_Ramalde, S. Nicolau e Santo Ildefonso. 
Obra de abastecimento de água à cidade do Porto. Equipamentos urbanos de 
higiene pública/lavadouros_sentinas e balneários_Lavadouros_Processos de obra e 
Projectos vários indexados às freguesias da cidade do Porto_Lavadouros [e 
Fontes]_S. Nicolau, S. Ildefonso e Sé. 
 

Obra de abastecimento de água à cidade do Porto. Equipamentos urbanos de higiene 
pública/lavadouros_sentinas e balneários_Lavadouros (vária). 

Obra de abastecimento de água à cidade do Porto. Equipamentos urbanos de 
higiene pública/lavadouros_sentinas e balneários_Lavadouros (vária)_Os 
lavadouros públicos do Porto (separata do Boletim de Higiene e Sanidade 
Municipais da CMP, nº 3, Novembro_Dezembro de 1936 
 
 

Obra de abastecimento de água à cidade do Porto. Equipamentos urbanos de higiene 
pública/lavadouros_sentinas e balneários_Sentinas e Balneários_Processos de projecto [peças 
escritas e desenhadas]. 
 

Obra de abastecimento de água à cidade do Porto. Equipamentos urbanos de higiene 
pública/lavadouros_sentinas e balneários_Sentinas e Balneários_Processos de 
projecto_Processo 1. 
 
Obra de abastecimento de água à cidade do Porto. Equipamentos urbanos de higiene 
pública/lavadouros_sentinas e balneários_Sentinas e Balneários_Processos de 
projecto_Projectos vários. 
 
 

Obra de abastecimento de água à cidade do Porto. Fontes, marcos fontanários e bebedouros, chafarizes. 
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Obra de abastecimento de água à cidade do Porto. Fontes, marcos fontanários e bebedouros, 
chafarizes_Fontes e Chafarizes_Processos de projecto e pedidos vários [peças escritas, desenhadas 
e iconográficas]. 

Obra de abastecimento de água à cidade do Porto. Fontes, marcos fontanários e bebedouros, 
chafarizes_Fontes e Chafarizes_Processos de projecto e pedidos vários_[Lavadouros e] 
Fontes [a informação do item entre parentesis rectos encontra-se na subsérie com o 
mesmo nome]. 

Obra de abastecimento de água à cidade do Porto. Equipamentos urbanos de higiene 
pública/lavadouros_sentinas e balneários_Lavadouros_Processos de obra e Projectos 
vários indexados às freguesias da cidade do Porto_Lavadouros [e Fontes]_Aldoar, 
Bonfim e Campanhã. 
Obra de abastecimento de água à cidade do Porto. Equipamentos urbanos de higiene 
pública/lavadouros_sentinas e balneários_Lavadouros_Processos de obra e Projectos 
vários indexados às freguesias da cidade do Porto_Lavadouros [e Fontes]_Cedofeita, 
Foz e Lordelo. 
Obra de abastecimento de água à cidade do Porto. Equipamentos urbanos de higiene 
pública/lavadouros_sentinas e balneários_Lavadouros_Processos de obra e Projectos 
vários indexados às freguesias da cidade do Porto_Lavadouros [e Fontes]_Cedofeita. 
Obra de abastecimento de água à cidade do Porto. Equipamentos urbanos de higiene 
pública/lavadouros_sentinas e balneários_Lavadouros_Processos de obra e Projectos 
vários indexados às freguesias da cidade do Porto_Lavadouros [e 
Fontes]_Campanhã e Cedofeita. 
Obra de abastecimento de água à cidade do Porto. Equipamentos urbanos de higiene 
pública/lavadouros_sentinas e balneários_Lavadouros_Processos de obra e Projectos 
vários indexados às freguesias da cidade do Porto_Lavadouros [e Fontes]_Lordelo e 
Massarelos. 
Obra de abastecimento de água à cidade do Porto. Equipamentos urbanos de higiene 
pública/lavadouros_sentinas e balneários_Lavadouros_Processos de obra e Projectos 
vários indexados às freguesias da cidade do Porto_Lavadouros [e Fontes]_Miragaia e 
Nevogilde. 
Obra de abastecimento de água à cidade do Porto. Equipamentos urbanos de higiene 
pública/lavadouros_sentinas e balneários_Lavadouros_Processos de obra e Projectos 
vários indexados às freguesias da cidade do Porto_Lavadouros [e Fontes]_Nevogilde 
e Paranhos. 
Obra de abastecimento de água à cidade do Porto. Equipamentos urbanos de higiene 
pública/lavadouros_sentinas e balneários_Lavadouros_Processos de obra e Projectos 
vários indexados às freguesias da cidade do Porto_Lavadouros [e Fontes]_Ramalde, 
S. Nicolau e Santo Ildefonso. 
Obra de abastecimento de água à cidade do Porto. Equipamentos urbanos de higiene 
pública/lavadouros_sentinas e balneários_Lavadouros_Processos de obra e Projectos 
vários indexados às freguesias da cidade do Porto_Lavadouros [e Fontes]_S. 
Nicolau, S. Ildefonso e Sé. 

 
Obra de abastecimento de água à cidade do Porto. Fontes, marcos fontanários e bebedouros, 
chafarizes_Fontes e Chafarizes_Processos_ Concurso para a iluminação de várias fontes da 
cidade do Porto. 
 
Obra de abastecimento de água à cidade do Porto. Fontes, marcos fontanários e bebedouros, 
chafarizes_Fontes e Chafarizes_Processos de projecto_Fotografias de obra. 
 
Obra de abastecimento de água à cidade do Porto. Fontes, marcos fontanários e bebedouros, 
chafarizes_Fontes e Chafarizes_Processos de projecto e pedidos vários_Fontes_projectos 
vários. 
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Obra de abastecimento de água à cidade do Porto. Fontes, marcos fontanários e bebedouros, 
chafarizes_Fontes e Chafarizes_Processos de projecto_Reabilitação de várias fontes no 
Porto_1ª fase. 
 
Obra de abastecimento de água à cidade do Porto. Fontes, marcos fontanários e bebedouros, 
chafarizes_Fontes e Chafarizes_Processos de projecto_Recuperação e Restauro da Fonte dos 
Leões. 
 
 

Obra de abastecimento de água à cidade do Porto. Fontes, marcos fontanários e bebedouros, 
chafarizes_Marcos Bebedouros_Processos de projecto e pedidos vários [peças escritas, 
desenhadas e iconográficas]. 

 
Obra de abastecimento de água à cidade do Porto. Fontes, marcos fontanários e bebedouros, 
chafarizes_Marcos Bebedouros_Processos de projecto_Fotografias de obra. 
Obra de abastecimento de água à cidade do Porto. Fontes, marcos fontanários e bebedouros, 
chafarizes_Marcos Bebedouros_Processos de projecto_Processo nº 1. 
Obra de abastecimento de água à cidade do Porto. Fontes, marcos fontanários e bebedouros, 
chafarizes_Marcos Bebedouros_Processos de projecto_Processo 2. 

 
 
Obra de abastecimento de água à cidade do Porto. Fontes, marcos fontanários e bebedouros, 
chafarizes_Marcos Fontanários_Processos de projecto e pedidos vários [peças escritas, desenhadas 
e iconográficas]. 

 
Obra de abastecimento de água à cidade do Porto. Fontes, marcos fontanários e bebedouros, 
chafarizes_Marcos Fontanários_Processos de projecto e pedidos vários_Aldoar e Bonfim. 
Obra de abastecimento de água à cidade do Porto. Fontes, marcos fontanários e bebedouros, 
chafarizes_Marcos Fontanários_Processos de projecto e pedidos vários_Campanhã e 
Cedofeita. 
Obra de abastecimento de água à cidade do Porto. Fontes, marcos fontanários e bebedouros, 
chafarizes_Marcos Fontanários_Processos de projecto e pedidos vários_Foz, Gondomar e 
Lordelo. 
Obra de abastecimento de água à cidade do Porto. Fontes, marcos fontanários e bebedouros, 
chafarizes_Marcos Fontanários_Processos de projecto e pedidos vários_Massarelos, 
Miragaia, Nevogilde e Paranhos. 
Obra de abastecimento de água à cidade do Porto. Fontes, marcos fontanários e bebedouros, 
chafarizes_Marcos Fontanários_Processos de projecto e pedidos vários_Nicolau, S. 
Ildefonso e Sé. 
Obra de abastecimento de água à cidade do Porto. Fontes, marcos fontanários e bebedouros, 
chafarizes_Marcos Fontanários_Processos de projecto e pedidos vários [peças escritas, 
desenhadas e iconográficas]_Colocações várias e Relação dos marcos existentes por 
freguesia 
Obra de abastecimento de água à cidade do Porto. Fontes, marcos fontanários e bebedouros, 
chafarizes_Marcos Fontanários_Processos de projecto e pedidos vários_Marcos Retirados. 
Obra de abastecimento de água à cidade do Porto. Fontes, marcos fontanários e bebedouros, 
chafarizes_Marcos Fontanários_Processos de projecto e pedidos vários_Documentos vários 
[Águas e Exploração]. 
 
Obra de abastecimento de água à cidade do Porto. Fontes, marcos fontanários e bebedouros, 
chafarizes_Marcos Fontanários_Processos de projecto_Fotografias de obra. 

 
 

Obra de abastecimento de água à cidade do Porto. Poços, minas e mananciais.(1908-2006) 
Obra de abastecimento de água à cidade do Porto. Poços, minas e mananciais_Minas 
particulares e mananciais [peças escritas, desenhadas e iconográficas]. 
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Obra de abastecimento de água à cidade do Porto. Poços, minas e mananciais_Minas 
particulares e mananciais_Manancial do Campo Grande e da Ervilha. 
Obra de abastecimento de água à cidade do Porto. Poços, minas e mananciais_Minas 
particulares e mananciais_Manancial de Camões e Malmajudas. 
Obra de abastecimento de água à cidade do Porto. Poços, minas e mananciais_Minas 
particulares e mananciais_Minas Particulares. 
Obra de abastecimento de água à cidade do Porto. Poços, minas e mananciais_Minas 
particulares e mananciais_Manancial da Mitra e da Arca das Camélias. 
Obra de abastecimento de água à cidade do Porto. Poços, minas e mananciais_Minas 
particulares e mananciais_Manancial de Paranhos e Salgueiros. 
 
Obra de abastecimento de água à cidade do Porto. Poços, minas e mananciais_Minas 
particulares e mananciais_Fotografias. 
 

Obra de abastecimento de água à cidade do Porto. Poços, minas e mananciais_Processos de 
licenciamento de poços e de minas (1914/1981) [peças escritas, desenhadas e iconográficas] 

Obra de abastecimento de água à cidade do Porto. Poços, minas e 
mananciais_Processos de licenciamento de poços e de minas (1914/1981)_Processos 
de licenciamento de abertura de poços e de exploração de minas. 
Obra de abastecimento de água à cidade do Porto. Poços, minas e 
mananciais_Processos de licenciamento de poços e de minas (1914/1981)_Fotografias 
de obra. 
Obra de abastecimento de água à cidade do Porto. Poços, minas e 
mananciais_Processos de licenciamento de poços e de minas (1914/1981)_Águas 
Municipais_lista dos consortes em 1947. 
Obra de abastecimento de água à cidade do Porto. Poços, minas e 
mananciais_Processos de licenciamento de poços e de minas (1914/1981)_Registos de 
licenças de poços. 

 
 
 
Obra de abastecimento de água e de saneamento da cidade do Porto. 
 

Obra de abastecimento de água e de saneamento da cidade do Porto_Cartografia Geral. (1886-2006) 
 
Obra de abastecimento de água e de saneamento da cidade do Porto_ Condutas e 
Colectores_Equipamentos colectivos e edifícios singulares. 

 
Obra de abastecimento de água e de saneamento da cidade do Porto_Condutas e 
Colectores_Equipamentos colectivos e edifícios singulares_Edifícios tutelados pela Administração 
local [peças escritas e desenhadas]. 

Obra de abastecimento de água e de saneamento da cidade do Porto_Condutas e 
Colectores_Equipamentos colectivos e edifícios singulares_Edifícios tutelados pela 
Administração local_Juntas de Freguesia. 
 

Obra de abastecimento de água e de saneamento da cidade do Porto_Condutas e 
Colectores_Equipamentos colectivos e edifícios singulares_Edifícios tutelados pela Administração 
local_Mercados Municipais. 

Obra de abastecimento de água e de saneamento da cidade do Porto_Condutas e 
Colectores_Equipamentos colectivos e edifícios singulares_Edifícios tutelados pela 
Administração local_Mercados Municipais_Mercado do Bom Sucesso. 

 
 
Obra de abastecimento de água e de saneamento da cidade do Porto_Condutas e Colectores_parque 
habitacional.(1945-2006) 
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Obra de abastecimento de água e de saneamento da cidade do Porto_Condutas e 
Colectores_parque habitacional_Habitação de iniciativa privada [peças escritas e desenhadas]. 

Obra de abastecimento de água e de saneamento da cidade do Porto_Condutas e 
Colectores_parque habitacional_Habitação de iniciativa privada_Loteamentos. 
Obra de abastecimento de água e de saneamento da cidade do Porto_Condutas e 
Colectores_parque habitacional_Habitação de iniciativa privada_Urbanizações. 

 
Obra de abastecimento de água e de saneamento da cidade do Porto_Condutas e 
Colectores_parque habitacional_Habitação de iniciativa pública_Bairros Camarários e do Estado 
[peças escritas e desenhadas]. 

Obra de abastecimento de água e de saneamento da cidade do Porto_Condutas e 
Colectores_parque habitacional_Habitação de iniciativa pública_Bairros Camarários e do 
Estado_Bairros e cooperativas de habitação do Estado. 
Obra de abastecimento de água e de saneamento da cidade do Porto_Condutas e 
Colectores_parque habitacional_Habitação de iniciativa pública_Bairros Camarários e do 
Estado_Bairros/Grupos de Moradias Populares. 

 
Obra de abastecimento de água e de saneamento da cidade do Porto_Condutas e 
Colectores_Projectos especiais. 

Obra de abastecimento de água e de saneamento da cidade do Porto_Condutas e 
Colectores_Projectos especiais_Acessibilidades (túneis, vias rápidas) [peças escritas e 
desenhadas]. 
 
Obra de abastecimento de água e de saneamento da cidade do Porto_Condutas e 
Colectores_Projectos especiais_Metro do Porto [peças escritas e desenhadas]. 
 
Obra de abastecimento de água e de saneamento da cidade do Porto_Condutas e 
Colectores_Projectos especiais_Parques de estacionamento [peças escritas e desenhadas]. 
 
Obra de abastecimento de água e de saneamento da cidade do Porto_Condutas e 
Colectores_Projectos especiais_Porto 2001 [peças escritas e desenhadas]. 

Obra de abastecimento de água e de saneamento da cidade do Porto_Condutas e 
Colectores_Projectos especiais_Porto 2001_Zona Leste. 
Obra de abastecimento de água e de saneamento da cidade do Porto_Condutas e 
Colectores_Projectos especiais_Porto 2001_Zona Oeste. 
 

Obra de abastecimento de água e de saneamento da cidade do Porto_Condutas e 
Colectores_Planos. 

Obra de abastecimento de água e de saneamento da cidade do Porto_Condutas e 
Colectores_Planos_CMP_Planos de nível intermédio (Planos de Urbanização, Planos de 
Pormenor) [peças escritas e desenhadas]. 
 
Obra de abastecimento de água e de saneamento da cidade do Porto_Condutas e 
Colectores_Planos_Universidade do Porto [peças escritas e desenhadas]. 
 
 

Obra de abastecimento de água e de saneamento da cidade do Porto_Condutas, Colectores e 
ramais_obra por arruamento ou conjunto de arruamentos. 

Obra de abastecimento de água e de saneamento da cidade do Porto_Condutas, Colectores e 
ramais_obra por arruamento ou conjunto de arruamentos_Ampliação da rede secundária 
de abastecimento de água e de saneamento_1ª fase. 
 
Obra de abastecimento de água e de saneamento da cidade do Porto_Condutas, Colectores e 
ramais_obra por arruamento ou conjunto de arruamentos_Ampliação da rede secundária 
de abastecimento de água e de saneamento_2ª fase. 
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Obra de abastecimento de água e de saneamento da cidade do Porto_Condutas, Colectores e 
ramais_obra por arruamento ou conjunto de arruamentos_Ampliação da rede secundária 
de abastecimento de água e de saneamento_3ª fase. 
 
Obra de abastecimento de água e de saneamento da cidade do Porto_Condutas, Colectores e 
ramais_obra por arruamento ou conjunto de arruamentos_Ampliação da rede secundária 
de abastecimento de água e de saneamento_4ª fase. 
 

 
Obra de abastecimento de água e de saneamento da cidade do Porto_Condutas, Colectores e 
ramais_obra por arruamento ou conjunto de arruamentos_Extensão e substituição_por 
arruamento singular [peças escritas e desenhadas].[Letra A a Z] 
 
 
Obra de abastecimento de água e de saneamento da cidade do Porto_Condutas, Colectores e 
ramais_obra por arruamento ou conjunto de arruamentos_Extensão e substituição_por 
arruamentos vários [peças escritas e desenhadas].[1ªLetra A a 1º Letra Z] 
 
 
Obra de abastecimento de água e de saneamento da cidade do Porto_Condutas, Colectores e 
ramais_Freguesias [peças escritas e desenhadas]. 

Obra de abastecimento de água e de saneamento da cidade do Porto_Condutas, Colectores e 
ramais_Freguesias_Campanhã e Paranhos. 
Obra de abastecimento de água e de saneamento da cidade do Porto_Condutas, Colectores e 
ramais_Freguesias_Ramalde. 
 
 

Obra de abastecimento de água e de saneamento da cidade do Porto_Condutas, Colectores e 
ramais_Intervenções pontuais. 
 
 

 
Obra de abastecimento de água e de saneamento da cidade do Porto_Condutas, Colectores e 
ramais_Intervenções em zonas e edifícios singulares. 

Obra de abastecimento de água e de saneamento da cidade do Porto_Condutas, Colectores e 
ramais_Intervenções em zonas e edifícios singulares_Reabilitação da Marginal do 
Douro_Processos de Projecto [peças escritas e desenhadas]. 
Obra de abastecimento de água e de saneamento da cidade do Porto_Condutas, Colectores e 
ramais_Intervenções em zonas e edifícios singulares_Zona Leste. 
 
 

Obra de abastecimento de água e de saneamento da cidade do Porto_Documentos com informação vária. 
Obra de abastecimento de água e de saneamento da cidade do Porto_Documentos com informação 
vária_Relatórios dos serviços auxiliares técnicos e de estudos e obras (informação relativa a obra 
de saneamento e de águas) (série do Serviço de Saneamento/1945/1971) [peças escritas e 
desenhadas]. 
 
 
 

Obra de abastecimento de água e de saneamento da cidade do Porto_Regulamentos. 
 

Obra de abastecimento de água e de saneamento da cidade do Porto_Regulamentos do 
abastecimento de Águas. 
Obra de abastecimento de água e de saneamento da cidade do Porto_Regulamentos do 
Saneamento. 
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Águas Pluviais_obra particular e pública. 
 
 

Águas Pluviais_obra particular e pública_Obra particular. 
 
Águas Pluviais_obra particular e pública_Obra pública. 

Águas Pluviais_obra particular e pública_Obra pública_Arruamentos. 
Águas Pluviais_obra particular e pública_Obra pública_Vária. 
 
 
 

Obra de saneamento da cidade do Porto. 
 

 
Obra de saneamento da cidade do Porto. Obra de infraestruturação_instalação, substituição e 
manutenção dos colectores de saneamento.(1896-2006) 

Obra de saneamento da cidade do Porto. Obra de infraestruturação_instalação, substituição e 
manutenção dos colectores de saneamento_Acessibilidades [peças escritas e desenhadas]. 

Obra de saneamento da cidade do Porto. Obra de infraestruturação_instalação, substituição 
e manutenção dos colectores de saneamento_Acessibilidades_Projecto de Navegabilidade 
do Douro. 
Obra de saneamento da cidade do Porto. Obra de infraestruturação_instalação, substituição 
e manutenção dos colectores de saneamento_Acessibilidades_Nó Ferroviário. 
Obra de saneamento da cidade do Porto. Obra de infraestruturação_instalação, substituição 
e manutenção dos colectores de saneamento_Acessibilidades_Ponte Ferroviária sobre o Rio 
Douro. 
Obra de saneamento da cidade do Porto. Obra de infraestruturação_instalação, substituição 
e manutenção dos colectores de saneamento_Acessibilidades_Ponte da Arrábida. 
Obra de saneamento da cidade do Porto. Obra de infraestruturação_instalação, substituição 
e manutenção dos colectores de saneamento_Acessibilidades_Via de Cintura Interna. 
 

Obra de saneamento da cidade do Porto. Obra de infraestruturação_instalação, substituição e 
manutenção dos colectores de saneamento_Cartografia geral do saneamento (rede) 

Obra de saneamento da cidade do Porto. Obra de infraestruturação_instalação, substituição 
e manutenção dos colectores de saneamento_Cartografia geral do saneamento (rede)_Cartas 
da quadricula da Rede de Saneamento da Cidade do Porto [vários períodos históricos]. 
Obra de saneamento da cidade do Porto. Obra de infraestruturação_instalação, substituição 
e manutenção dos colectores de saneamento_Cartografia geral do saneamento 
(rede)_Esquemas e Mapas de Saneamento. 
 

Obra de saneamento da cidade do Porto. Obra de infraestruturação_instalação, substituição e 
manutenção dos colectores de saneamento_Edifícios Singulares [peças escritas e desenhadas]. 

Obra de saneamento da cidade do Porto. Obra de infraestruturação_instalação, substituição 
e manutenção dos colectores de saneamento_Edifícios Singulares_Arquivos públicos. 

Obra de saneamento da cidade do Porto. Obra de infraestruturação_instalação, 
substituição e manutenção dos colectores de saneamento_Edifícios 
Singulares_Arquivos públicos_ADP (Arquivo Distrital do Porto). 
Obra de saneamento da cidade do Porto. Obra de infraestruturação_instalação, 
substituição e manutenção dos colectores de saneamento_Edifícios 
Singulares_Arquivos públicos_AHMP (Arquivo Histórico Municipal do Porto). 

Obra de saneamento da cidade do Porto. Obra de infraestruturação_instalação, substituição 
e manutenção dos colectores de saneamento_Edifícios Singulares_Equipamentos 
Desportivos e recintos de exposições e feiras. 

Obra de saneamento da cidade do Porto. Obra de infraestruturação_instalação, 
substituição e manutenção dos colectores de saneamento_Edifícios 
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Singulares_Equipamentos Desportivos e recintos de exposições e feiras_Palácio de 
Cristal. 

Obra de saneamento da cidade do Porto. Obra de infraestruturação_instalação, substituição 
e manutenção dos colectores de saneamento_Edifícios Singulares_Escolas e Liceus. 
 
Obra de saneamento da cidade do Porto. Obra de infraestruturação_instalação, substituição 
e manutenção dos colectores de saneamento_Edifícios Singulares_Hospitais. 

Obra de saneamento da cidade do Porto. Obra de infraestruturação_instalação, 
substituição e manutenção dos colectores de saneamento_Edifícios 
Singulares_Hospitais_Hospital Escolar. 

 
Obra de saneamento da cidade do Porto. Obra de infraestruturação_instalação, substituição 
e manutenção dos colectores de saneamento_Edifícios Singulares_Institutos públicos. 

Obra de saneamento da cidade do Porto. Obra de infraestruturação_instalação, 
substituição e manutenção dos colectores de saneamento_Edifícios 
Singulares_Institutos públicos_Instituto Português de Qualidade. 

 
Obra de saneamento da cidade do Porto. Obra de infraestruturação_instalação, substituição 
e manutenção dos colectores de saneamento_Edifícios Singulares_Mercados Municipais. 

Obra de saneamento da cidade do Porto. Obra de infraestruturação_instalação, 
substituição e manutenção dos colectores de saneamento_Edifícios 
Singulares_Mercados Municipais_Mercado do Bom Sucesso. 

 
Obra de saneamento da cidade do Porto. Obra de infraestruturação_instalação, substituição 
e manutenção dos colectores de saneamento_Habitação de iniciativa privada [peças escritas 
e desenhadas].(1945-2006) 

Obra de saneamento da cidade do Porto. Obra de infraestruturação_instalação, 
substituição e manutenção dos colectores de saneamento_Habitação de iniciativa 
privada_Bairros e cooperativas 
Obra de saneamento da cidade do Porto. Obra de infraestruturação_instalação, 
substituição e manutenção dos colectores de saneamento_Habitação de iniciativa 
privada_Loteamentos. 
Obra de saneamento da cidade do Porto. Obra de infraestruturação_instalação, 
substituição e manutenção dos colectores de saneamento_Habitação de iniciativa 
privada_Urbanizações (por conjunto de ruas). 
Obra de saneamento da cidade do Porto. Obra de infraestruturação_instalação, 
substituição e manutenção dos colectores de saneamento_Habitação de iniciativa 
privada_Urbanizações (por rua). 
 

Obra de saneamento da cidade do Porto. Obra de infraestruturação_instalação, substituição 
e manutenção dos colectores de saneamento_Habitação de iniciativa pública-Bairros 
Camarários e do Estado [peças escritas e desenhadas].(1945-2006) 

Obra de saneamento da cidade do Porto. Obra de infraestruturação_instalação, 
substituição e manutenção dos colectores de saneamento_Habitação de iniciativa 
pública-Bairros Camarários e do Estado_Bairros/Grupos de Moradias Populares. 

Obra de saneamento da cidade do Porto. Obra de 
infraestruturação_instalação, substituição e manutenção dos colectores de 
saneamento_Habitação de iniciativa pública-Bairros Camarários e do 
Estado_Bairros/Grupos de Moradias Populares_Grupo de Moradias 
Populares da Agra do Ameal_Projecto da Rede de Saneamento_Peças escritas 
e desenhadas 
Obra de saneamento da cidade do Porto. Obra de 
infraestruturação_instalação, substituição e manutenção dos colectores de 
saneamento_Habitação de iniciativa pública-Bairros Camarários e do 
Estado_Bairros/Grupos de Moradias Populares_Grupo de Moradias 
Populares de Aldoar_Projecto da Rede de Saneamento_Peças escritas e 
desenhadas 
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Obra de saneamento da cidade do Porto. Obra de 
infraestruturação_instalação, substituição e manutenção dos colectores de 
saneamento_Habitação de iniciativa pública-Bairros Camarários e do 
Estado_Bairros/Grupos de Moradias Populares_Grupo de Moradias 
Populares do Aleixo_Projecto da Rede de Saneamento_Peças escritas e 
desenhadas 
Obra de saneamento da cidade do Porto. Obra de 
infraestruturação_instalação, substituição e manutenção dos colectores de 
saneamento_Habitação de iniciativa pública-Bairros Camarários e do 
Estado_Bairros/Grupos de Moradias Populares_Grupo de Moradias 
Populares do Ameal_Projecto da Rede de Saneamento_Peças escritas e 
desenhadas 
Obra de saneamento da cidade do Porto. Obra de 
infraestruturação_instalação, substituição e manutenção dos colectores de 
saneamento_Habitação de iniciativa pública-Bairros Camarários e do 
Estado_Bairros/Grupos de Moradias Populares_Grupo de Moradias 
Populares (Casas Económicas) de António Aroso_Projecto da Rede de 
Saneamento_Peças escritas e desenhadas 
Obra de saneamento da cidade do Porto. Obra de 
infraestruturação_instalação, substituição e manutenção dos colectores de 
saneamento_Habitação de iniciativa pública-Bairros Camarários e do 
Estado_Bairros/Grupos de Moradias Populares_Grupo de Moradias de Bessa 
Leite_Projecto da Rede de Saneamento_Peças escritas e desenhadas 
Obra de saneamento da cidade do Porto. Obra de 
infraestruturação_instalação, substituição e manutenção dos colectores de 
saneamento_Habitação de iniciativa pública-Bairros Camarários e do 
Estado_Bairros/Grupos de Moradias Populares_Grupo de Moradias 
Populares (Bairro) do Bicalho_Projecto da Rede de Saneamento_Peças 
escritas e desenhadas 
Obra de saneamento da cidade do Porto. Obra de 
infraestruturação_instalação, substituição e manutenção dos colectores de 
saneamento_Habitação de iniciativa pública-Bairros Camarários e do 
Estado_Bairros/Grupos de Moradias Populares_Grupo de Moradias 
Populares do Bom Pastor_Projecto da Rede de Saneamento_Peças escritas e 
desenhadas 
Obra de saneamento da cidade do Porto. Obra de 
infraestruturação_instalação, substituição e manutenção dos colectores de 
saneamento_Habitação de iniciativa pública-Bairros Camarários e do 
Estado_Bairros/Grupos de Moradias Populares_Grupo de Moradias 
Populares do Bom Sucesso_Projecto da Rede de Saneamento_Peças escritas e 
desenhadas 
Obra de saneamento da cidade do Porto. Obra de 
infraestruturação_instalação, substituição e manutenção dos colectores de 
saneamento_Habitação de iniciativa pública-Bairros Camarários e do 
Estado_Bairros/Grupos de Moradias Populares_Grupo de Moradias 
Populares das Campinas [Eng Arantes de Oliveira]_Projecto da Rede de 
Saneamento_Peças escritas e desenhadas 
Obra de saneamento da cidade do Porto. Obra de 
infraestruturação_instalação, substituição e manutenção dos colectores de 
saneamento_Habitação de iniciativa pública-Bairros Camarários e do 
Estado_Bairros/Grupos de Moradias Populares_Grupo de Moradias 
Populares do Carriçal_Projecto da Rede de Saneamento_Peças escritas e 
desenhadas 
Obra de saneamento da cidade do Porto. Obra de 
infraestruturação_instalação, substituição e manutenção dos colectores de 
saneamento_Habitação de iniciativa pública-Bairros Camarários e do 
Estado_Bairros/Grupos de Moradias Populares_Grupo de Moradias 
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Populares do Carvalhido_Projecto da Rede de Saneamento_Peças escritas e 
desenhadas 
Obra de saneamento da cidade do Porto. Obra de 
infraestruturação_instalação, substituição e manutenção dos colectores de 
saneamento_Habitação de iniciativa pública-Bairros Camarários e do 
Estado_Bairros/Grupos de Moradias Populares_Grupo de Moradias 
Populares do Cerco do Porto_Projecto da Rede de Saneamento_Peças escritas 
e desenhadas 
Obra de saneamento da cidade do Porto. Obra de 
infraestruturação_instalação, substituição e manutenção dos colectores de 
saneamento_Habitação de iniciativa pública-Bairros Camarários e do 
Estado_Bairros/Grupos de Moradias Populares_Grupo de Moradias 
Populares [Bairro] do Comércio do Porto_Projecto da Rede de 
Saneamento_Peças escritas e desenhadas 
Obra de saneamento da cidade do Porto. Obra de 
infraestruturação_instalação, substituição e manutenção dos colectores de 
saneamento_Habitação de iniciativa pública-Bairros Camarários e do 
Estado_Bairros/Grupos de Moradias Populares_Grupo de Moradias 
Populares das Condominhas_Projecto da Rede de Saneamento_Peças escritas 
e desenhadas 
Obra de saneamento da cidade do Porto. Obra de 
infraestruturação_instalação, substituição e manutenção dos colectores de 
saneamento_Habitação de iniciativa pública-Bairros Camarários e do 
Estado_Bairros/Grupos de Moradias Populares_Grupo de Moradias 
Populares de Contumil_Projecto da Rede de Saneamento_Peças escritas e 
desenhadas 
Obra de saneamento da cidade do Porto. Obra de 
infraestruturação_instalação, substituição e manutenção dos colectores de 
saneamento_Habitação de iniciativa pública-Bairros Camarários e do 
Estado_Bairros/Grupos de Moradias Populares_Grupo de Moradias 
Populares da Corujeira_Projecto da Rede de Saneamento_Peças escritas e 
desenhadas 
Obra de saneamento da cidade do Porto. Obra de 
infraestruturação_instalação, substituição e manutenção dos colectores de 
saneamento_Habitação de iniciativa pública-Bairros Camarários e do 
Estado_Bairros/Grupos de Moradias Populares_Grupo de Moradias 
Populares do Falcão_Projecto da Rede de Saneamento_Peças escritas e 
desenhadas 
Obra de saneamento da cidade do Porto. Obra de 
infraestruturação_instalação, substituição e manutenção dos colectores de 
saneamento_Habitação de iniciativa pública-Bairros Camarários e do 
Estado_Bairros/Grupos de Moradias Populares_Grupo de Moradias 
Populares de Fernão de Magalhães_Projecto da Rede de Saneamento_Peças 
escritas e desenhadas 
Obra de saneamento da cidade do Porto. Obra de 
infraestruturação_instalação, substituição e manutenção dos colectores de 
saneamento_Habitação de iniciativa pública-Bairros Camarários e do 
Estado_Bairros/Grupos de Moradias Populares_Grupo de Moradias 
Populares da Fonte da Moura_Projecto da Rede de Saneamento_Peças 
escritas e desenhadas 
Obra de saneamento da cidade do Porto. Obra de 
infraestruturação_instalação, substituição e manutenção dos colectores de 
saneamento_Habitação de iniciativa pública-Bairros Camarários e do 
Estado_Bairros/Grupos de Moradias Populares_Grupo de Moradias 
Populares de Francos_Projecto da Rede de Saneamento_Peças escritas e 
desenhadas 
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Obra de saneamento da cidade do Porto. Obra de 
infraestruturação_instalação, substituição e manutenção dos colectores de 
saneamento_Habitação de iniciativa pública-Bairros Camarários e do 
Estado_Bairros/Grupos de Moradias Populares_Grupo de Moradias 
Populares do Lagarteiro_Projecto da Rede de Saneamento_Peças escritas e 
desenhadas 
Obra de saneamento da cidade do Porto. Obra de 
infraestruturação_instalação, substituição e manutenção dos colectores de 
saneamento_Habitação de iniciativa pública-Bairros Camarários e do 
Estado_Bairros/Grupos de Moradias Populares_Grupo de Moradias 
Populares de Lordelo_Projecto da Rede de Saneamento_Peças escritas e 
desenhadas 
Obra de saneamento da cidade do Porto. Obra de 
infraestruturação_instalação, substituição e manutenção dos colectores de 
saneamento_Habitação de iniciativa pública-Bairros Camarários e do 
Estado_Bairros/Grupos de Moradias Populares_Grupo de Moradias 
Populares da Mouteira_Projecto da Rede de Saneamento_Peças escritas e 
desenhadas 
Obra de saneamento da cidade do Porto. Obra de 
infraestruturação_instalação, substituição e manutenção dos colectores de 
saneamento_Habitação de iniciativa pública-Bairros Camarários e do 
Estado_Bairros/Grupos de Moradias Populares_Grupo de Moradias 
Populares de Noeda_Projecto da Rede de Saneamento_Peças escritas e 
desenhadas 
Obra de saneamento da cidade do Porto. Obra de 
infraestruturação_instalação, substituição e manutenção dos colectores de 
saneamento_Habitação de iniciativa pública-Bairros Camarários e do 
Estado_Bairros/Grupos de Moradias Populares_Grupo de Moradias 
Populares do Outeiro [Manuel Laranjeira ]_Projecto da Rede de 
Saneamento_Peças escritas e desenhadas 
Obra de saneamento da cidade do Porto. Obra de 
infraestruturação_instalação, substituição e manutenção dos colectores de 
saneamento_Habitação de iniciativa pública-Bairros Camarários e do 
Estado_Bairros/Grupos de Moradias Populares_Grupo de Moradias 
Populares de Paranhos_Projecto da Rede de Saneamento_Peças escritas e 
desenhadas 
Obra de saneamento da cidade do Porto. Obra de 
infraestruturação_instalação, substituição e manutenção dos colectores de 
saneamento_Habitação de iniciativa pública-Bairros Camarários e do 
Estado_Bairros/Grupos de Moradias Populares_Grupo de Moradias 
Populares da Pasteleira_Projecto da Rede de Saneamento_Peças escritas e 
desenhadas 
Obra de saneamento da cidade do Porto. Obra de 
infraestruturação_instalação, substituição e manutenção dos colectores de 
saneamento_Habitação de iniciativa pública-Bairros Camarários e do 
Estado_Bairros/Grupos de Moradias Populares_Grupo de Moradias 
Populares de Pereiró_Projecto da Rede de Saneamento_Peças escritas e 
desenhadas 
Obra de saneamento da cidade do Porto. Obra de 
infraestruturação_instalação, substituição e manutenção dos colectores de 
saneamento_Habitação de iniciativa pública-Bairros Camarários e do 
Estado_Bairros/Grupos de Moradias Populares_Grupo de Moradias 
Populares de Pio XII_Projecto da Rede de Saneamento_Peças escritas e 
desenhadas 
Obra de saneamento da cidade do Porto. Obra de 
infraestruturação_instalação, substituição e manutenção dos colectores de 
saneamento_Habitação de iniciativa pública-Bairros Camarários e do 
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Estado_Bairros/Grupos de Moradias Populares_Grupo de Moradias 
Populares de Ramalde_Projecto da Rede de Saneamento_Peças escritas e 
desenhadas 
Obra de saneamento da cidade do Porto. Obra de 
infraestruturação_instalação, substituição e manutenção dos colectores de 
saneamento_Habitação de iniciativa pública-Bairros Camarários e do 
Estado_Bairros/Grupos de Moradias Populares_Grupo de Moradias 
Populares do Regado_Projecto da Rede de Saneamento_Peças escritas e 
desenhadas 
Obra de saneamento da cidade do Porto. Obra de 
infraestruturação_instalação, substituição e manutenção dos colectores de 
saneamento_Habitação de iniciativa pública-Bairros Camarários e do 
Estado_Bairros/Grupos de Moradias Populares_Grupo de Moradias 
Populares de S. João de Deus_Projecto da Rede de Saneamento_Peças 
escritas e desenhadas 
Obra de saneamento da cidade do Porto. Obra de 
infraestruturação_instalação, substituição e manutenção dos colectores de 
saneamento_Habitação de iniciativa pública-Bairros Camarários e do 
Estado_Bairros/Grupos de Moradias Populares_Grupo de Moradias 
Populares de Sobreiras [Rainha D. Leonor]_Projecto da Rede de 
Saneamento_Peças escritas e desenhadas 
Obra de saneamento da cidade do Porto. Obra de 
infraestruturação_instalação, substituição e manutenção dos colectores de 
saneamento_Habitação de iniciativa pública-Bairros Camarários e do 
Estado_Bairros/Grupos de Moradias Populares_Grupo de Moradias 
Populares de S. Roque da Lameira_Projecto da Rede de Saneamento_Peças 
escritas e desenhadas 
Obra de saneamento da cidade do Porto. Obra de 
infraestruturação_instalação, substituição e manutenção dos colectores de 
saneamento_Habitação de iniciativa pública-Bairros Camarários e do 
Estado_Bairros/Grupos de Moradias Populares_Grupo de Moradias 
Populares do Viso_Projecto da Rede de Saneamento_Peças escritas e 
desenhadas 

Obra de saneamento da cidade do Porto. Obra de infraestruturação_instalação, 
substituição e manutenção dos colectores de saneamento_Habitação de iniciativa 
pública_Bairros Camarários e do Estado_Aglomerado de Casas para Pobres 
 
Obra de saneamento da cidade do Porto. Obra de infraestruturação_instalação, 
substituição e manutenção dos colectores de saneamento_Habitação de iniciativa 
pública-Bairros Camarários e do Estado_CRUARB. 
 
Obra de saneamento da cidade do Porto. Obra de infraestruturação_instalação, 
substituição e manutenção dos colectores de saneamento_Habitação de iniciativa 
pública-Bairros Camarários e do Estado_Fundo de Fomento da Habitação (FFH). 
 
Obra de saneamento da cidade do Porto. Obra de infraestruturação_instalação, 
substituição e manutenção dos colectores de saneamento_Habitação de iniciativa 
pública-Bairros Camarários e do Estado_GACA. 
 
Obra de saneamento da cidade do Porto. Obra de infraestruturação_instalação, 
substituição e manutenção dos colectores de saneamento_Habitação de iniciativa 
pública_Bairros Camarários e do Estado_Habitações Pré-fabricadas [para 
Retornados] 
 
Obra de saneamento da cidade do Porto. Obra de infraestruturação_instalação, 
substituição e manutenção dos colectores de saneamento_Habitação de iniciativa 
pública-Bairros Camarários e do Estado_Ilhas camarárias. 
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Obra de saneamento da cidade do Porto. Obra de infraestruturação_instalação, 
substituição e manutenção dos colectores de saneamento_Habitação de iniciativa 
pública_Bairros Camarários e do Estado_Bairros da Previdência 
 
Obra de saneamento da cidade do Porto. Obra de infraestruturação_instalação, 
substituição e manutenção dos colectores de saneamento_Habitação de iniciativa 
pública-Bairros Camarários e do Estado_Serviço Ambulatório de Apoio Local 
(SAAL). 
 

Obra de saneamento da cidade do Porto. Obra de infraestruturação_instalação, substituição 
e manutenção dos colectores de saneamento_Concurso e obra da firma Hughes & 
Lancaster (1896/1927). 

Obra de saneamento da cidade do Porto. Obra de infraestruturação_instalação, 
substituição e manutenção dos colectores de saneamento_Concurso e obra da firma 
Hughes & Lancaster (1897/1927)_Hughes & Lancaster_Projecto de obra (1903/1909 
[1914]) [colectores e edifícios de apoio à rede]. 

Obra de saneamento da cidade do Porto. Obra de 
infraestruturação_instalação, substituição e manutenção dos colectores de 
saneamento_Concurso e obra da firma Hughes & Lancaster 
(1897/1927)_Hughes & Lancaster_Projecto de obra (1903/1909 [1914]) 
[colectores e edifícios de apoio à rede]_Correspondência entre a CMP e a 
Firma Hughes & Lancaster/Correcções ao projecto, aquisição de terrenos e 
fiscalização do saneamento/Zona do Ouro e Sobreiras (Central)/1904. 

 
Obra de saneamento da cidade do Porto. Obra de infraestruturação_instalação, 
substituição e manutenção dos colectores de saneamento_Concurso e obra da firma 
Hughes & Lancaster (1896/1927)_Sistema de esgotos da cidade do Porto/Hughes & 
Lancaster/proposta a concurso, projecto e execução [peças escritas e 
desenhadas].(1896-1927) 

Obra de saneamento da cidade do Porto. Obra de 
infraestruturação_instalação, substituição e manutenção dos colectores de 
saneamento_Concurso e obra da firma Hughes & Lancaster 
(1897/1927)_Sistema de esgotos da cidade do Porto/Hughes & 
Lancaster/proposta a concurso, projecto e execução_Hughes & 
Lancaster_Solução adoptada e implantada após o concurso público 
(1896/1897). 
 

Obra de saneamento da cidade do Porto. Obra de infraestruturação_instalação, 
substituição e manutenção dos colectores de saneamento_Concurso e obra da firma 
Hughes & Lancaster (1896/1927)_Textos sobre o processo de obra da Hughes & 
Lancaster. 

Obra de saneamento da cidade do Porto. Obra de 
infraestruturação_instalação, substituição e manutenção dos colectores de 
saneamento_Concurso e obra da firma Hughes & Lancaster 
(1896/1927)_Textos sobre o processo de obra da Hughes & Lancaster_Textos 
publicados na imprensa. 
Obra de saneamento da cidade do Porto. Obra de 
infraestruturação_instalação, substituição e manutenção dos colectores de 
saneamento_Concurso e obra da firma Hughes & Lancaster 
(1896/1927)_Textos sobre o processo de obra da Hughes & 
Lancaster_Opúsculos. 
 

 
Obra de saneamento da cidade do Porto. Obra de infraestruturação_instalação, substituição 
e manutenção dos colectores de saneamento_Instalação, substituição e extensão_ várias ruas 
do Porto [peças escritas e desenhadas]. 
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Obra de saneamento da cidade do Porto. Obra de infraestruturação_instalação, substituição 
e manutenção dos colectores de saneamento_Instalação, substituição e extensão de 
colectores_Arruamentos singulares [peças escritas e desenhadas] 
[incorporar segundo a ordem alfabética por rua – Letra A a Z ]. 
 
Obra de saneamento da cidade do Porto. Obra de infraestruturação_instalação, substituição 
e manutenção dos colectores de saneamento_Instalação, substituição e extensão de 
colectores_Arruamentos conjuntos [peças escritas e desenhadas] 
[incorporar segundo a ordem alfabética_por 1ª rua do conjunto- Letra A a Z] 
 
Obra de saneamento da cidade do Porto. Obra de infraestruturação_instalação, substituição 
e manutenção dos colectores de saneamento_Zonas [peças escritas e desenhadas]. 

Obra de saneamento da cidade do Porto. Obra de infraestruturação_instalação, 
substituição e manutenção dos colectores de saneamento_Zonas_Parque da 
Cidade.(1945-2006) 
 
Obra de saneamento da cidade do Porto. Obra de infraestruturação_instalação, 
substituição e manutenção dos colectores de saneamento_Zonas_Saneamento da 
Foz(1945-2006) 

Obra de saneamento da cidade do Porto. Obra de 
infraestruturação_instalação, substituição e manutenção dos colectores de 
saneamento_Zonas_Saneamento da Foz_Saneamento da Freguesia da Foz do 
Douro. 
Obra de saneamento da cidade do Porto. Obra de 
infraestruturação_instalação, substituição e manutenção dos colectores de 
saneamento_Zonas_Saneamento da Foz_Saneamento das freguesias da Foz 
do Douro e de Nevogilde. 
Obra de saneamento da cidade do Porto. Obra de 
infraestruturação_instalação, substituição e manutenção dos colectores de 
saneamento_Zonas_Saneamento da Foz_Saneamento da zona conhecida 
como Foz Velha. 
 

Obra de saneamento da cidade do Porto. Obra de infraestruturação_instalação, 
substituição e manutenção dos colectores de saneamento_Zonas_Zona Industrial [de 
Ramalde]. 
 
 

Obra de saneamento da cidade do Porto. Documentação vária relacionada com a obra de 
saneamento. 

Obra de saneamento da cidade do Porto. Documentação vária relacionada com a 
obra de saneamento_Ordens de Serviço (série do Serviço de Saneamento_volumes 
relativos a 1927/2000). 
 
Obra de saneamento da cidade do Porto. Documentação vária relacionada com a 
obra de saneamento_Registos/processos de obra de saneamento [peças escritas e 
desenhadas]. 
Obra de saneamento da cidade do Porto. Documentação vária relacionada com a 
obra de saneamento_Registos/processos de obra de saneamento_Pasta 1-115 
[registos de obra de saneamento_96 a 1709]. 
 
Obra de saneamento da cidade do Porto. Documentação vária relacionada com a 
obra de saneamento_Vária. 
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Obra de saneamento da cidade do Porto. Documentação vária relacionada com a obra de 
saneamento_Relatórios dos inspectores (série do Serviço de Saneamento_volumes entre 
1945/1971) [peças escritas e desenhadas]. 
 

 
Obra de saneamento da cidade do Porto. Eliminação de insalubridades. 
 
 
Obra de saneamento da cidade do Porto. Obra de infraestruturação_instalação/substituição e 
reparação de ramais de saneamento. 

Obra de saneamento da cidade do Porto. Obra de infraestruturação_instalação/substituição 
e reparação de ramais de saneamento_Obra da firma Empresa de Melhoramentos 
Citadinos do Norte_Extensão e ligação da rede aos prédios particulares [peças escritas e 
desenhadas]. 

Obra de saneamento da cidade do Porto. Obra de 
infraestruturação_instalação/substituição e reparação de ramais de saneamento_Obra 
da firma Empresa de Melhoramentos Citadinos do Norte_Extensão e ligação da rede 
aos prédios particulares_Processos de obra relativos ao período 1935/1942.  
 

Obra de saneamento da cidade do Porto. Obra de infraestruturação_instalação/substituição e 
reparação de ramais de saneamento_Obra da firma Hughes & Lancaster (1917/1927)_verificação da 
obra do colector geral e levantamento da situação com indicação dos ramais aos prédios 
particulares [peças escritas e desenhadas].(1909/1927) 

Obra de saneamento da cidade do Porto. Obra de infraestruturação_instalação/substituição 
e reparação de ramais de saneamento_Obra da firma Hughes & Lancaster 
(1917/1927)_verificação da obra do colector geral e levantamento da situação com indicação 
dos ramais aos prédios particulares_Livros de plantas relativos às zonas 1 a 16. 
 
Obra de saneamento da cidade do Porto. Obra de infraestruturação_instalação/substituição 
e reparação de ramais de saneamento_Obra corrente (peças escritas e desenhadas) 
[organização por ordem alfabética da rua intervencionada. Letra A a Z]. 
 
Obra de saneamento da cidade do Porto. Obra de infraestruturação_instalação/substituição 
e reparação de ramais de saneamento_Registos. 

Obra de saneamento da cidade do Porto. Obra de 
infraestruturação_instalação/substituição e reparação de ramais de 
saneamento_Registos_Registo de câmaras de limpeza (por arruamento). 
Obra de saneamento da cidade do Porto. Obra de 
infraestruturação_instalação/substituição e reparação de ramais de 
saneamento_Registos_Registo de obra. 
 
 

Obra de saneamento da cidade do Porto. Obra de infraestruturação_instalação/substituição 
e reparação de ramais de saneamento_Saneamentos particulares e ramais [peças escritas e 
desenhadas]. 

Obra de saneamento da cidade do Porto. Obra de 
infraestruturação_instalação/substituição e reparação de ramais de 
saneamento_Saneamentos particulares e ramais_Pasta 1 a 9) 
 
 

Obra de saneamento da cidade do Porto. Obra de infraestruturação_instalação/substituição 
e reparação de ramais de saneamento_Execução de vários ramais. 

Obra de saneamento da cidade do Porto. Obra de 
infraestruturação_instalação/substituição e reparação de ramais de 
saneamento_Execução de vários ramais_Conjunto de vários arruamentos. 
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Obra de saneamento da cidade do Porto. Sistema de despoluição do troço final da Bacia do 
Douro. 

Obra de saneamento da cidade do Porto. Sistema de despoluição do troço final da Bacia do 
Douro_Alterações e extensões do colector geral. 

Obra de saneamento da cidade do Porto. Sistema de despoluição do troço final da 
Bacia do Douro_Alterações e extensões do colector geral_Processo de projecto de 
corrente da obrigatoriedade de cumprimento do DL de 1934 [peças escritas e 
desenhadas] 

Obra de saneamento da cidade do Porto. Sistema de despoluição do troço 
final da Bacia do Douro_Alterações e extensões do colector geral_Projecto de 
novas extensões da rede de saneamento da cidade do Porto. 
 
Obra de saneamento da cidade do Porto. Sistema de despoluição do troço 
final da Bacia do Douro_Alterações e extensões do colector geral_Projecto de 
novas extensões da rede de saneamento da cidade do Porto_Zona 2_Nº 
7_Beco do Paço 

 
Obra de saneamento da cidade do Porto. Sistema de despoluição do troço final da 
Bacia do Douro_Alterações e extensões do colector geral_Projecto de extensões 
parciais da rede de saneamento da cidade do Porto_Rua da Alegria, Rua de Carlos 
Malheiro Dias, Rua da Constituição, Rua do Lima, Rua de Gil Vicente, Rua de 
Latino Coelho, Rua de Vasco de Lobeira e Travessa de Costa Cabral (Peças escritas 
e desenhadas). 
 

Obra de saneamento da cidade do Porto. Sistema de despoluição do troço final da Bacia do 
Douro_Documentação vária. 

Obra de saneamento da cidade do Porto. Sistema de despoluição do troço final da 
Bacia do Douro_Documentação vária_Documentos relativos à rede de drenagens a 
sul do Douro e à despoluição do troço final da bacia do Douro. 
 
Obra de saneamento da cidade do Porto. Sistema de despoluição do troço final da 
Bacia do Douro_Documentação vária_Renovação Urbana_candidatura. 
 
 

Obra de saneamento da cidade do Porto. Sistema de despoluição do troço final da Bacia do 
Douro_Solução Global. 

Obra de saneamento da cidade do Porto. Sistema de despoluição do troço final da 
Bacia do Douro_Solução Global_Câmaras de grades. 
Obra de saneamento da cidade do Porto. Sistema de despoluição do troço final da 
Bacia do Douro_Solução Global_Ejectores Shöne. 
Obra de saneamento da cidade do Porto. Sistema de despoluição do troço final da 
Bacia do Douro_Solução Global_Emissários. 
Obra de saneamento da cidade do Porto. Sistema de despoluição do troço final da 
Bacia do Douro_Solução Global_Interceptores. 
Obra de saneamento da cidade do Porto. Sistema de despoluição do troço final da 
Bacia do Douro_Solução Global_Tanques Shöne. 
 
 

Obra de saneamento da cidade do Porto. Sistema de despoluição do troço final da Bacia do 
Douro_Subsistema Ocidental. 

Obra de saneamento da cidade do Porto. Sistema de despoluição do troço final da 
Bacia do Douro_Subsistema Ocidental_Colector Geral da Zona Norte [peças escritas 
e desenhadas]. 

Obra de saneamento da cidade do Porto. Sistema de despoluição do troço 
final da Bacia do Douro_Subsistema Ocidental_Colector Geral da Zona 
Norte_Processos relativos aos vários troços da obra. 
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Obra de saneamento da cidade do Porto. Sistema de despoluição do troço 
final da Bacia do Douro_Subsistema Ocidental_Colector Geral da Zona 
Norte_Projecto. 

 
Obra de saneamento da cidade do Porto. Sistema de despoluição do troço final da 
Bacia do Douro_Subsistema Ocidental_Central de Sobreiras. 

Obra de saneamento da cidade do Porto. Sistema de despoluição do troço 
final da Bacia do Douro_Subsistema Ocidental_Central de 
Sobreiras_Fotografias de registo e obra [1903-1929]. 
Obra de saneamento da cidade do Porto. Sistema de despoluição do troço 
final da Bacia do Douro_Subsistema Ocidental_Central de Sobreiras_Processo 
geral da obra.  

Obra de saneamento da cidade do Porto. Sistema de despoluição do 
troço final da Bacia do Douro_Subsistema Ocidental_Central de 
Sobreiras_Processo geral da obra_projecto original (Hughes & 
Lancaster) (1903-1907). 
Obra de saneamento da cidade do Porto. Sistema de despoluição do 
troço final da Bacia do Douro_Subsistema Ocidental_Central de 
Sobreiras_Processo geral da obra_Ampliações e remodelações. 
Obra de saneamento da cidade do Porto. Sistema de despoluição do 
troço final da Bacia do Douro_Subsistema Ocidental_Central de 
Sobreiras_Processo geral da obra_Memória e levantamento dos 
principais momentos de obra (realizado em 1945). 

Obra de saneamento da cidade do Porto. Sistema de despoluição do troço 
final da Bacia do Douro_Subsistema Ocidental_Central de 
Sobreiras_Instalação e equipamento eléctrico. 

Obra de saneamento da cidade do Porto. Sistema de despoluição do 
troço final da Bacia do Douro_Subsistema Ocidental_Central de 
Sobreiras_Instalação e equipamento eléctrico_Fornecimentos. 
Obra de saneamento da cidade do Porto. Sistema de despoluição do 
troço final da Bacia do Douro_Subsistema Ocidental_Central de 
Sobreiras_Instalação e equipamento eléctrico_Instalação, Ampliação e 
Remodelação. 

Obra de saneamento da cidade do Porto. Sistema de despoluição do troço 
final da Bacia do Douro_Subsistema Ocidental_Central de 
Sobreiras_Expropriações. 

 
Obra de saneamento da cidade do Porto. Sistema de despoluição do troço final da 
Bacia do Douro_Subsistema Ocidental_Etar de Sobreiras. 

Obra de saneamento da cidade do Porto. Sistema de despoluição do troço 
final da Bacia do Douro_Subsistema Ocidental_Etar de Sobreiras_Fundo de 
coesão_Candidatura. 
Obra de saneamento da cidade do Porto. Sistema de despoluição do troço 
final da Bacia do Douro_Subsistema Ocidental_Etar de Sobreiras_Processo 
de concurso (Arquitectura e Especialidades) [peças escritas e desenhadas]. 
Obra de saneamento da cidade do Porto. Sistema de despoluição do troço 
final da Bacia do Douro_Subsistema Ocidental_Etar de 
Sobreiras_Correspondência. 
Obra de saneamento da cidade do Porto. Sistema de despoluição do troço 
final da Bacia do Douro_Subsistema Ocidental_Etar de 
Sobreiras_Documentação jurídica e administrativa. 
Obra de saneamento da cidade do Porto. Sistema de despoluição do troço 
final da Bacia do Douro_Subsistema Ocidental_Etar de 
Sobreiras_Documentação técnica relativa ao funcionamento do 
equipamento. 
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Obra de saneamento da cidade do Porto. Sistema de despoluição do troço 
final da Bacia do Douro_Subsistema Ocidental_Etar de Sobreiras_Estudos 
Geotécnicos. 
Obra de saneamento da cidade do Porto. Sistema de despoluição do troço 
final da Bacia do Douro_Subsistema Ocidental_Etar de 
Sobreiras_Fotografias e vídeos de obra (Álbuns de registo de evolução da 
obra_ Álbuns de actos institucionais_Filme vídeo). 
Obra de saneamento da cidade do Porto. Sistema de despoluição do troço 
final da Bacia do Douro_Subsistema Ocidental_Etar de Sobreiras_Processo 
de obra e telas finais (Arquitectura, Especialidades e Fiscalização) [peças 
escritas e desenhadas]. 
Obra de saneamento da cidade do Porto. Sistema de despoluição do troço 
final da Bacia do Douro_Subsistema Ocidental_Etar de Sobreiras_Processo 
de projecto (Arquitectura e Especialidades) [peças escritas e desenhadas] 
Obra de saneamento da cidade do Porto. Sistema de despoluição do troço 
final da Bacia do Douro_Subsistema Ocidental_Etar de Sobreiras_Fundo de 
coesão_Candidatura e auditorias. 
Obra de saneamento da cidade do Porto. Sistema de despoluição do troço 
final da Bacia do Douro_Subsistema Ocidental_Etar de 
Sobreiras_Empreitada de concepção e construção_relatórios. 
Obra de saneamento da cidade do Porto. Sistema de despoluição do troço 
final da Bacia do Douro_Subsistema Ocidental_Etar de Sobreiras_Reuniões 
de acompanhamento. 
 
 

Obra de saneamento da cidade do Porto. Sistema de despoluição do troço final da Bacia do 
Douro_Subsistema Ocidental_Interceptor entre a Circunvalação e Sobreiras [peças escritas 
e desenhadas]. 

Obra de saneamento da cidade do Porto. Sistema de despoluição do troço final da 
Bacia do Douro_Subsistema Ocidental_Interceptor entre a Circunvalação e 
Sobreiras_Concurso público internacional. 
Obra de saneamento da cidade do Porto. Sistema de despoluição do troço final da 
Bacia do Douro_Subsistema Ocidental_Interceptor entre a Circunvalação e 
Sobreiras_Projecto. 

 
Obra de saneamento da cidade do Porto. Sistema de despoluição do troço final da Bacia do 
Douro_Subsistema Ocidental_Interceptores e exutores submarinos [peças escritas e 
desenhadas]. 

Obra de saneamento da cidade do Porto. Sistema de despoluição do troço final da 
Bacia do Douro_Subsistema Ocidental_Interceptores e exutores 
submarinos_Concurso Limitado. 
Obra de saneamento da cidade do Porto. Sistema de despoluição do troço final da 
Bacia do Douro_Subsistema Ocidental_Interceptores e exutores submarinos_Projecto. 
 

Obra de saneamento da cidade do Porto. Sistema de despoluição do troço final da Bacia do 
Douro_Subsistema Ocidental_Interceptor litoral (orla Atlântica ou Foz) [peças escritas e 
desenhadas]. 

Obra de saneamento da cidade do Porto. Sistema de despoluição do troço final da 
Bacia do Douro_Subsistema Ocidental_Interceptor litoral (orla Atlântica ou 
Foz)_Concurso público internacional. 
Obra de saneamento da cidade do Porto. Sistema de despoluição do troço final da 
Bacia do Douro_Subsistema Ocidental_Interceptor litoral (orla Atlântica ou 
Foz)_Projecto. 
 

Obra de saneamento da cidade do Porto. Sistema de despoluição do troço final da Bacia do 
Douro_Subsistema Ocidental_Interceptor Marginal do Douro (Alfândega a D. Pedro V) 
[peças escritas e desenhadas]. 
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Obra de saneamento da cidade do Porto. Sistema de despoluição do troço final da 
Bacia do Douro_Subsistema Ocidental_Interceptor Marginal do Douro (Alfândega a 
D. Pedro V)_Concurso público internacional. 
Obra de saneamento da cidade do Porto. Sistema de despoluição do troço final da 
Bacia do Douro_Subsistema Ocidental_Interceptor Marginal do Douro (Alfândega a 
D. Pedro V)_Projecto. 
 
 

Obra de saneamento da cidade do Porto. Sistema de despoluição do troço final da Bacia do 
Douro_Subsistema Oriental.(1942-2006) 
 

Obra de saneamento da cidade do Porto. Sistema de despoluição do troço final da Bacia do 
Douro_Subsistema Oriental_Colector da Estrada Marginal (1942-1943). 

Obra de saneamento da cidade do Porto. Sistema de despoluição do troço final da 
Bacia do Douro_Subsistema Oriental_Colector da Estrada Marginal 
(1942_1943)_Projecto de alteração do colector geral de saneamento na Estrada 
Marginal_entre os perfis 0 e 180. 

 
Obra de saneamento da cidade do Porto. Sistema de despoluição do troço final da Bacia do 
Douro_Subsistema Oriental_Colector Geral da Zona Leste [contém Circunvalação e 
Azevedo]. 

Obra de saneamento da cidade do Porto. Sistema de despoluição do troço final da 
Bacia do Douro_Subsistema Oriental_Colector Geral da Zona Leste [contém 
Circunvalação e Azevedo]_Ampliação da rede de saneamento. 
Obra de saneamento da cidade do Porto. Sistema de despoluição do troço final da 
Bacia do Douro_Subsistema Oriental_Colector Geral da Zona Leste [contém 
Circunvalação e Azevedo]_Circunvalação_Azevedo. 
Obra de saneamento da cidade do Porto. Sistema de despoluição do troço final da 
Bacia do Douro_Subsistema Oriental_Colector Geral da Zona Leste [contém 
Circunvalação e Azevedo]_Troço montante_concurso internacional. 
Obra de saneamento da cidade do Porto. Sistema de despoluição do troço final da 
Bacia do Douro_Subsistema Oriental_Colector Geral da Zona Leste [contém 
Circunvalação e Azevedo]_Troço montante_instalação. 

 
Obra de saneamento da cidade do Porto. Sistema de despoluição do troço final da Bacia do 
Douro_Subsistema Oriental_Emissário do Rio Torto e Azevedo_Campanhã. 

Obra de saneamento da cidade do Porto. Sistema de despoluição do troço final da 
Bacia do Douro_Subsistema Oriental_Emissário do Rio Torto e 
Azevedo_Campanhã_Concurso Internacional. 
Obra de saneamento da cidade do Porto. Sistema de despoluição do troço final da 
Bacia do Douro_Subsistema Oriental_Emissário do Rio Torto e 
Azevedo_Campanhã_Expropriações. 
Obra de saneamento da cidade do Porto. Sistema de despoluição do troço final da 
Bacia do Douro_Subsistema Oriental_Emissário do Rio Torto e 
Azevedo_Campanhã_Medições e Obra. 

 
Obra de saneamento da cidade do Porto. Sistema de despoluição do troço final da Bacia do 
Douro_Subsistema Oriental_ETAR do Freixo. 

Obra de saneamento da cidade do Porto. Sistema de despoluição do troço final da 
Bacia do Douro_Subsistema Oriental_ETAR do Freixo_Fundo de 
coesão_Candidatura. 
Obra de saneamento da cidade do Porto. Sistema de despoluição do troço final da 
Bacia do Douro_Subsistema Oriental_ETAR do Freixo_Processo de concurso 
(Arquitectura e Especialidades) [peças escritas e desenhadas] 
Obra de saneamento da cidade do Porto. Sistema de despoluição do troço final da 
Bacia do Douro_Subsistema Oriental_ETAR do Freixo_Correspondência. 
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Obra de saneamento da cidade do Porto. Sistema de despoluição do troço final da 
Bacia do Douro_Subsistema Oriental_ETAR do Freixo_Documentação jurídica e 
administrativa. 
Obra de saneamento da cidade do Porto. Sistema de despoluição do troço final da 
Bacia do Douro_Subsistema Oriental_ETAR do Freixo_Documentação técnica 
relativa ao funcionamento do equipamento. 
Obra de saneamento da cidade do Porto. Sistema de despoluição do troço final da 
Bacia do Douro_Subsistema Oriental_ETAR do Freixo_Fotografias de obra (Álbuns 
de registo de evolução da obra e Álbuns de actos institucionais). 
Obra de saneamento da cidade do Porto. Sistema de despoluição do troço final da 
Bacia do Douro_Subsistema Oriental_ETAR do Freixo_Processo de obra e telas 
finais (Arquitectura_Especialidades_Fiscalização) [peças escritas e desenhadas]. 
Obra de saneamento da cidade do Porto. Sistema de despoluição do troço final da 
Bacia do Douro_Subsistema Oriental_ETAR do Freixo_Processo de projecto 
(Arquitectura e especialidades) [peças escritas e desenhadas]. 
Obra de saneamento da cidade do Porto. Sistema de despoluição do troço final da 
Bacia do Douro_Subsistema Oriental_ETAR do Freixo_Fundo de 
coesão_Candidatura. 
Obra de saneamento da cidade do Porto. Sistema de despoluição do troço final da 
Bacia do Douro_Subsistema Oriental_ETAR do Freixo_Empreitada de concepção e 
construção_relatórios. 

 
Obra de saneamento da cidade do Porto. Sistema de despoluição do troço final da Bacia do 
Douro_Subsistema Oriental_Interceptor Marginal_entre a ponte Luís I e o Freixo. 

Obra de saneamento da cidade do Porto. Sistema de despoluição do troço final da 
Bacia do Douro_Subsistema Oriental_Interceptor Marginal_entre a ponte Luís I e o 
Freixo_Concurso internacional. 
Obra de saneamento da cidade do Porto. Sistema de despoluição do troço final da 
Bacia do Douro_Subsistema Oriental_Interceptor Marginal_entre a ponte Luís I e o 
Freixo_Medições e Obra. 

Informação vária. 
 
Informação vária_Cartografia geral do Porto e de Portugal. 

 
Informação vária_Cartografia geral do Porto e de Portugal_Cartas dos concelhos limítrofes 
à cidade do Porto. 
 
Informação vária_Cartografia geral do Porto e de Portugal_Cartas do Porto. 
 
Informação vária_Cartografia geral do Porto e de Portugal_Cartas de Portugal. 
 
Informação vária_Cartografia geral do Porto e de Portugal_Cartas da Região do Porto. 

 
 
Informação vária_Documentação livro e não livro de apoio ao estudo e realização de obra. 

 
Informação vária_Documentação livro e não livro de apoio ao estudo e realização de 
obra_Catálogos de materiais. 
 
Informação vária_Documentação livro e não livro de apoio ao estudo e realização de 
obra_Fotografias. 
 
Informação vária_Documentação livro e não livro de apoio ao estudo e realização de 
obra_Livros técnicos. 

Informação vária_Documentação livro e não livro de apoio ao estudo e realização de 
obra_Livros técnicos_Abastecimento de água. 
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Informação vária_Documentação livro e não livro de apoio ao estudo e realização de 
obra_Livros técnicos_Construção Civil. 
Informação vária_Documentação livro e não livro de apoio ao estudo e realização de 
obra_Livros técnicos_Saneamento. 

 
Informação vária_Documentação livro e não livro de apoio ao estudo e realização de 
obra_Máquinas e ferramentas (informação). 
 
Informação vária_Documentação livro e não livro de apoio ao estudo e realização de 
obra_Normas e projectos de normas portuguesas. 
 
Informação vária_Documentação livro e não livro de apoio ao estudo e realização de 
obra_Regulamentos (apoio à actividade de estudo e obra). 

 
 
Informação vária_Empreitadas diversas. 

 
Informação vária_Empreitadas diversas_Pavimentação de vários arruamentos [peças 
escritas e desenhadas]. 
 
Informação vária_Empreitadas diversas_Rede de Gás [peças escritas e desenhadas]. 

Informação vária_Empreitadas diversas_Rede de Gás_Esquemas da rede. 
 
Informação vária_Empreitadas diversas_Remoção de entulheiras [peças escritas e 
desenhadas]. 

 
 
Informação vária_Edifício sede e seu parque edificado [conjunto situado na antiga Quinta das 
Oliveiras] em Barão de Nova Sintra.(1927-2006) 

 
Informação vária_Edifício sede e seu parque edificado [conjunto situado na antiga Quinta 
das Oliveiras] em Barão de Nova Sintra_Cantina [peças escritas e desenhadas]. 

Informação vária_Edifício sede e seu parque edificado [conjunto situado na antiga 
Quinta das Oliveiras] em Barão de Nova Sintra_Cantina_Projectos. 

 
Informação vária_Edifício sede e seu parque edificado [conjunto situado na antiga Quinta 
das Oliveiras] em Barão de Nova Sintra_Casa do Reformado [peças escritas e desenhadas]. 

Informação vária_Edifício sede e seu parque edificado [conjunto situado na antiga 
Quinta das Oliveiras] em Barão de Nova Sintra_Casa do Reformado_Projectos. 

Informação vária_Edifício sede e seu parque edificado [conjunto situado na 
antiga Quinta das Oliveiras] em Barão de Nova Sintra_Casa do 
Reformado_Projectos_Estudo Prévio. 
Informação vária_Edifício sede e seu parque edificado [conjunto situado na 
antiga Quinta das Oliveiras] em Barão de Nova Sintra_Casa do 
Reformado_Projectos_Projecto de Arquitectura. 
Informação vária_Edifício sede e seu parque edificado [conjunto situado na 
antiga Quinta das Oliveiras] em Barão de Nova Sintra_Casa do 
Reformado_Projectos_Projectos de especialidades. 

 
Informação vária_Edifício sede e seu parque edificado [conjunto situado na antiga Quinta 
das Oliveiras] em Barão de Nova Sintra_Edifício do Serviço Comercial [peças escritas e 
desenhadas]. 

Informação vária_Edifício sede e seu parque edificado [conjunto situado na antiga 
Quinta das Oliveiras] em Barão de Nova Sintra_Edifício do Serviço 
Comercial_Edifício do Serviço Comercial_Projectos. 
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Informação vária_Edifício sede e seu parque edificado [conjunto situado na antiga Quinta 
das Oliveiras] em Barão de Nova Sintra_Edifício-Sede [peças escritas e desenhadas]. 

Informação vária_Edifício sede e seu parque edificado [conjunto situado na antiga 
Quinta das Oliveiras] em Barão de Nova Sintra_Edifício-Sede_Projectos. 

Informação vária_Edifício sede e seu parque edificado [conjunto situado na 
antiga Quinta das Oliveiras] em Barão de Nova Sintra_Edifício-
Sede_Projectos_Obras de melhoramento e ampliação. 

 
Informação vária_Edifício sede e seu parque edificado [conjunto situado na antiga Quinta 
das Oliveiras] em Barão de Nova Sintra_Garagens [peças escritas e desenhadas]. 

Informação vária_Edifício sede e seu parque edificado [conjunto situado na antiga 
Quinta das Oliveiras] em Barão de Nova Sintra_Garagens_Projectos. 

Informação vária_Edifício sede e seu parque edificado [conjunto situado na 
antiga Quinta das Oliveiras] em Barão de Nova Sintra_Garagens_Projectos_ 
Garagem contruída em 1928. 

 
Informação vária_Edifício sede e seu parque edificado [conjunto situado na antiga Quinta 
das Oliveiras] em Barão de Nova Sintra_Jardins. 

Informação vária_Edifício sede e seu parque edificado [conjunto situado na antiga 
Quinta das Oliveiras] em Barão de Nova Sintra_Jardins_Projectos 

 
Informação vária_Edifício sede e seu parque edificado [conjunto situado na antiga Quinta 
das Oliveiras] em Barão de Nova Sintra_Laboratório de Análises [peças escritas e 
desenhadas]. 

Informação vária_Edifício sede e seu parque edificado [conjunto situado na antiga 
Quinta das Oliveiras] em Barão de Nova Sintra_Laboratório de Análises_Projectos. 

 
Informação vária_Edifício sede e seu parque edificado [conjunto situado na antiga Quinta 
das Oliveiras] em Barão de Nova Sintra_Oficinas [peças escritas e desenhadas]. 

Informação vária_Edifício sede e seu parque edificado [conjunto situado na antiga 
Quinta das Oliveiras] em Barão de Nova Sintra_Oficinas_Projectos. 

Informação vária_Edifício sede e seu parque edificado [conjunto situado na 
antiga Quinta das Oliveiras] em Barão de Nova Sintra_Oficinas_Projectos_ 
Laboratório de ensaios. 
Informação vária_Edifício sede e seu parque edificado [conjunto situado na 
antiga Quinta das Oliveiras] em Barão de Nova Sintra_Oficinas_Projectos_ 
Instalações de pichagem e oficinas de carpinteiro e pedreiro. 
Informação vária_Edifício sede e seu parque edificado [conjunto situado na 
antiga Quinta das Oliveiras] em Barão de Nova Sintra_Oficinas_Projectos_ 
Instalações de pichagem, garagem e arrecadação com instalações sanitárias 
privativas 

 
Informação vária_Edifício sede e seu parque edificado [conjunto situado na antiga Quinta 
das Oliveiras] em Barão de Nova Sintra_Piquete [peças escritas e desenhadas]. 

Informação vária_Edifício sede e seu parque edificado [conjunto situado na antiga 
Quinta das Oliveiras] em Barão de Nova Sintra_Piquete_Projectos. 

 
Informação vária_Edifício sede e seu parque edificado [conjunto situado na antiga Quinta 
das Oliveiras] em Barão de Nova Sintra_Parques de Estacionamento [peças escritas e 
desenhadas]. 

Informação vária_Edifício sede e seu parque edificado [conjunto situado na antiga 
Quinta das Oliveiras] em Barão de Nova Sintra_Parques de 
Estacionamento_Projectos. 

 
Informação vária_Edifício sede e seu parque edificado [conjunto situado na antiga Quinta 
das Oliveiras] em Barão de Nova Sintra_Edifício e terreno da Quinta de Baixo [peças 
escritas e desenhadas]. 
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Informação vária_Edifício sede e seu parque edificado [conjunto situado na antiga 
Quinta das Oliveiras] em Barão de Nova Sintra_Edifício e terreno da Quinta de 
Baixo_Projectos. 

 
Informação vária_Edifício sede e seu parque edificado [conjunto situado na antiga Quinta 
das Oliveiras] em Barão de Nova Sintra_Área de recolha de resíduos [peças escritas e 
desenhadas]. 

Informação vária_Edifício sede e seu parque edificado [conjunto situado na antiga 
Quinta das Oliveiras] em Barão de Nova Sintra_Área de recolha de 
resíduos_Processo geral. 

 
Informação vária_Edifício sede e seu parque edificado [conjunto situado na antiga Quinta 
das Oliveiras] em Barão de Nova Sintra_Pequenos edifícios de apoio (monofuncionais). 

Informação vária_Edifício sede e seu parque edificado [conjunto situado na antiga 
Quinta das Oliveiras] em Barão de Nova Sintra_Pequenos edifícios de apoio 
(monofuncionais)_Projectos. 
Informação vária_Edifício sede e seu parque edificado [conjunto situado na antiga 
Quinta das Oliveiras] em Barão de Nova Sintra_Pequenos edifícios de apoio 
(monofuncionais)_Projectos_Câmara de provas de foto/desenho (1928). 
 

Informação vária_Edifício sede e seu parque edificado [conjunto situado na antiga Quinta 
das Oliveiras] em Barão de Nova Sintra_Instalações e equipamento eléctrico  

Informação vária_Edifício sede e seu parque edificado [conjunto situado na antiga 
Quinta das Oliveiras] em Barão de Nova Sintra_Instalações e equipamento eléctrico 
_Fornecimentos 
Informação vária_Edifício sede e seu parque edificado [conjunto situado na antiga 
Quinta das Oliveiras] em Barão de Nova Sintra_Instalações e equipamento eléctrico 
_Instalação, Ampliação e Remodelação. 
 
 

Informação vária_Património edificado.(1952-2006) 
 
Informação vária_Património edificado_Cadastro do subsolo do Porto [O.S. de 1952] [peças 
escritas e desenhadas]. 

Informação vária_Património edificado_Cadastro do subsolo do Porto [O.S. de 
1952]_Situação de 1 a 199. 
Informação vária_Património edificado_Cadastro do subsolo do Porto [O.S. de 
1952]_Situação de 200 a 249. 
Informação vária_Património edificado_Cadastro do subsolo do Porto [O.S. de 
1952]_Situação de 249 a 300. 
Informação vária_Património edificado_Cadastro do subsolo do Porto [O.S. de 
1952]_Situação de 300 a 400. 

 
Informação vária_Património edificado_Edificação [peças escritas e desenhadas]. 
 
Informação vária_Património edificado_Expropriações [peças escritas e desenhadas]. 

Informação vária_Património edificado_Expropriações [peças escritas e 
desenhadas]_Edifício-sede. 

 
Informação vária_Património edificado_Fotografias  

Informação vária_Património edificado_Fotografias_Construção Civil_obra vária. 
Informação vária_Património edificado_Fotografias_Parque edificado_obra vária. 

 
 
Informação vária_Processos gerais de planeamento. 
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Informação vária_Processos gerais de planeamento_Planeamento [peças escritas e 
desenhadas]. 
 
 

 
 
 
 

Serviço e Exploração_actos e procedimentos correntes do serviço de abastecimento de águas e de saneamento da 
cidade do Porto relacionados com a actividade de obra e exploração. 
PT/CMP/CMPEA/SMAS/Arquivo de Obra/Serviço e Exploração/…[arquivo central/sala 97/estantes 17 a 32] 

 
Serviço e Exploração_actos e procedimentos correntes do serviço de abastecimento de águas e de 
saneamento da cidade do Porto relacionados com a actividade de obra e exploração_Abastecimento de 
água ao Porto_processos relativos ao serviço e exploração.(1881-2006) 

 
Serviço e Exploração_actos e procedimentos correntes do serviço de abastecimento de águas 
e de saneamento da cidade do Porto relacionados com a actividade de obra e 
exploração_Abastecimento de água ao Porto_processos relativos ao serviço e 
exploração_Relatórios e Diários das Centrais de Captação e das Centrais Urbanas. 

Serviço e Exploração_actos e procedimentos correntes do serviço de abastecimento 
de águas e de saneamento da cidade do Porto relacionados com a actividade de obra 
e exploração_Abastecimento de água ao Porto_processos relativos ao serviço e 
exploração_Centrais. 

Serviço e Exploração_actos e procedimentos correntes do serviço de 
abastecimento de águas e de saneamento da cidade do Porto relacionados 
com a actividade de obra e exploração_Abastecimento de água ao 
Porto_processos relativos ao serviço e exploração_Centrais de Captação: 
Relatórios e Diários. 
Serviço e Exploração_actos e procedimentos correntes do serviço de 
abastecimento de águas e de saneamento da cidade do Porto relacionados 
com a actividade de obra e exploração_Abastecimento de água ao 
Porto_processos relativos ao serviço e exploração_Centrais Urbanas: 
Relatórios e Diários. 
 

 
Serviço e Exploração_actos e procedimentos correntes do serviço de abastecimento de águas 
e de saneamento da cidade do Porto relacionados com a actividade de obra e 
exploração_Abastecimento de água ao Porto_processos relativos ao serviço e 
exploração_Notas de Serviço. 

Serviço e Exploração_actos e procedimentos correntes do serviço de abastecimento 
de águas e de saneamento da cidade do Porto relacionados com a actividade de obra 
e exploração_Abastecimento de água ao Porto_processos relativos ao serviço e 
exploração_Notas de Serviço_Ramais. 
Serviço e Exploração_actos e procedimentos correntes do serviço de abastecimento 
de águas e de saneamento da cidade do Porto relacionados com a actividade de obra 
e exploração_Abastecimento de água ao Porto_processos relativos ao serviço e 
exploração_Notas de Serviço_Roturas. 
Serviço e Exploração_actos e procedimentos correntes do serviço de abastecimento 
de águas e de saneamento da cidade do Porto relacionados com a actividade de obra 
e exploração_Abastecimento de água ao Porto_processos relativos ao serviço e 
exploração_Notas de Serviço_Pavimentos. 
Serviço e Exploração_actos e procedimentos correntes do serviço de abastecimento 
de águas e de saneamento da cidade do Porto relacionados com a actividade de obra 
e exploração_Abastecimento de água ao Porto_processos relativos ao serviço e 
exploração_Notas de Serviço_Picheleiros. 
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Serviço e Exploração_actos e procedimentos correntes do serviço de abastecimento 
de águas e de saneamento da cidade do Porto relacionados com a actividade de obra 
e exploração_Abastecimento de água ao Porto_processos relativos ao serviço e 
exploração_Notas de Serviço_Águas. 
 

 
Serviço e Exploração_actos e procedimentos correntes do serviço de abastecimento de águas 
e de saneamento da cidade do Porto relacionados com a actividade de obra e 
exploração_Abastecimento de água ao Porto_processos relativos ao serviço e 
exploração_Reclamações [Ano/Ordem alfabética]. 
 
Serviço e Exploração_actos e procedimentos correntes do serviço de abastecimento de águas 
e de saneamento da cidade do Porto relacionados com a actividade de obra e 
exploração_Abastecimento de água ao Porto_processos relativos ao serviço e 
exploração_Plantas topográficas/Zonas de distribuição (Alta, Superior, Média Ocidental, 
Média Oriental e Inferior). 
 
Serviço e Exploração_actos e procedimentos correntes do serviço de abastecimento de águas 
e de saneamento da cidade do Porto relacionados com a actividade de obra e 
exploração_Abastecimento de água ao Porto_processos relativos ao serviço e 
exploração_BSB, bocas de incêndio e rega de arruamentos 
 
Serviço e Exploração_actos e procedimentos correntes do serviço de abastecimento de águas 
e de saneamento da cidade do Porto relacionados com a actividade de obra e 
exploração_Abastecimento de água ao Porto_processos relativos ao serviço e 
exploração_Laboratório de contadores. 

Serviço e Exploração_actos e procedimentos correntes do serviço de abastecimento 
de águas e de saneamento da cidade do Porto relacionados com a actividade de obra 
e exploração_Abastecimento de água ao Porto_processos relativos ao serviço e 
exploração_Laboratório de contadores-Fornecimento. 
Serviço e Exploração_actos e procedimentos correntes do serviço de abastecimento 
de águas e de saneamento da cidade do Porto relacionados com a actividade de obra 
e exploração_Abastecimento de água ao Porto_processos relativos ao serviço e 
exploração_Laboratório de contadores-Instalação. 
Serviço e Exploração_actos e procedimentos correntes do serviço de abastecimento 
de águas e de saneamento da cidade do Porto relacionados com a actividade de obra 
e exploração_Abastecimento de água ao Porto_processos relativos ao serviço e 
exploração_Laboratório de contadores-Fecho e Remoção. 
 
 

Serviço e Exploração_actos e procedimentos correntes do serviço de abastecimento de águas e de 
saneamento da cidade do Porto relacionados com a actividade de obra e exploração_Obra conjunta 
de infraestruturação de abastecimento de água e de instalação do saneamento no 
Porto_processos relativos ao serviço e exploração.(1960-2006) 

 
Serviço e Exploração_actos e procedimentos correntes do serviço de abastecimento de águas 
e de saneamento da cidade do Porto relacionados com a actividade de obra e 
exploração_Obra conjunta de infraestruturação de abastecimento de água e de instalação do 
saneamento no Porto_processos relativos ao serviço e exploração_Ordens de Serviço. 
 

 
Serviço e Exploração_actos e procedimentos correntes do serviço de abastecimento de águas e de 
saneamento da cidade do Porto relacionados com a actividade de obra e exploração_Obra de 
saneamento_processos relativos ao serviço e exploração. 

 
Serviço e Exploração_actos e procedimentos correntes do serviço de abastecimento de águas 
e de saneamento da cidade do Porto relacionados com a actividade de obra e 
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exploração_Obra conjunta de infraestruturação de abastecimento de água e de instalação do 
saneamento no Porto_processos relativos ao serviço e exploração_Ordens de Serviço. 

Serviço e Exploração_actos e procedimentos correntes do serviço de abastecimento 
de águas e de saneamento da cidade do Porto relacionados com a actividade de obra 
e exploração_Obra conjunta de infraestruturação de abastecimento de água e de 
instalação do saneamento no Porto_processos relativos ao serviço e 
exploração_Ordens de Serviço_Saneamento (Geral). 

Serviço e Exploração_actos e procedimentos correntes do serviço de 
abastecimento de águas e de saneamento da cidade do Porto relacionados 
com a actividade de obra e exploração_Obra conjunta de infraestruturação de 
abastecimento de água e de instalação do saneamento no Porto_processos 
relativos ao serviço e exploração_Ordens de Serviço_Saneamento 
(Geral)_Fossa séptica, Esgoto na via pública, aluimento, câmara ramal de 
ligação-desobstrução, colector secundário-desobstrução, colocação de 
tampa, câmara de carga-manutenção, reparação, informação, limpeza de 
ejectores, inspecção vídeo de ejectores, desobstrução da rede predial. 

Serviço e Exploração_actos e procedimentos correntes do serviço de abastecimento 
de águas e de saneamento da cidade do Porto relacionados com a actividade de obra 
e exploração_Obra conjunta de infraestruturação de abastecimento de água e de 
instalação do saneamento no Porto_processos relativos ao serviço e 
exploração_Ordens de Serviço_Saneamento (Ejectores) 

Serviço e Exploração_actos e procedimentos correntes do serviço de 
abastecimento de águas e de saneamento da cidade do Porto relacionados 
com a actividade de obra e exploração_Obra conjunta de infraestruturação de 
abastecimento de água e de instalação do saneamento no Porto_processos 
relativos ao serviço e exploração_Ordens de Serviço_Saneamento 
(Ejectores)_Limpeza, manutenção e reparação de ejectores. 
 

Serviço e Exploração_actos e procedimentos correntes do serviço de abastecimento de águas 
e de saneamento da cidade do Porto relacionados com a actividade de obra e 
exploração_Obra conjunta de infraestruturação de abastecimento de água e de instalação do 
saneamento no Porto_processos relativos ao serviço e exploração_Autos de Notícia. 

 
Serviço e Exploração_actos e procedimentos correntes do serviço de abastecimento de águas e de 
saneamento da cidade do Porto relacionados com a actividade de obra e exploração_ Informação 
vária. 
 
 

Administração  
(Link a apartir do fundo Arquivo de Obra) 

PT/CMP/CMPEA/SMAS/Arquivo Central/Administração/…[arquivo central/sala 92/estantes 1 a 16] 
 
 
Administração SMAS/CMPEA.(1927-2006) 
 

Administração SMAS/CMPEA.Comissão Administrativa/Conselho de Administração (1927-2006) 
 

Administração SMAS/CMPEA.Comissão Administrativa/Conselho de Administração.Reuniões. 
Administração SMAS/CMPEA.Comissão Administrativa/Conselho de Administração.Reuniões.Pontos 
Administração SMAS/CMPEA.Comissão Administrativa/Conselho de Administração.Reuniões.Actas 
Administração SMAS/CMPEA.Comissão Administrativa/Conselho de Administração.ReuniõesRecortes 
de Imprensa 

 
Administração SMAS/CMPEA.Comissão Administrativa/Conselho de Administração.Relatórios de gestão 
 
Administração SMAS/CMPEA.Comissão Administrativa/Conselho de Administração.Ordens de Serviço 
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Administração SMAS/CMPEA.Comissão Administrativa/Conselho de Administração.Fotografias 
 
Administração SMAS/CMPEA.Comissão Administrativa/Conselho de Administração.Publicações 
 
 

 
Administração CMP. 
 

Administração CMP .Correspondência 
 
Administração CMP .Publicações 

Administração CMP .Publicações. Boletim Municipal 
Administração CMP .Publicações. Civitas 
Administração CMP . Publicações. Boletim Cultural 

 
Administração VÁRIA 
 

Administração VÁRIA.Publicações 
Administração VÁRIA.Publicações Periódicas 

Administração VÁRIA.Publicações Periódicas. Publicações Técnicas 
Administração VÁRIA.Publicações Periódicas. Diários do Governo (I e IIª série) 
Administração VÁRIA.Publicações Periódicas. Diário da República (I e IIª série) 
Administração VÁRIA.Publicações Periódicas. Diário das Sessões da Assembleia Nacional 
 

Administração VÁRIA.Publicações Não periódicas 
Administração VÁRIA.Publicações Não periódicas.1ª Biblioteca dos SMAS (1948-1959) 
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APÊNDICE 2 

BASES PARA O PLANO DIRECTOR PARA O PATRIMÓNIO DA ÁGUAS DO 

PORTO, E.M. (Arquivo, Museu e Edificado) 

 

A. PLANO DE TRABALHOS GERAL 

 

1. OBJECTO 

A Águas do Porto, E. M. é herdeira de um património fundamental para a 

compreensão do processo de formação e consolidação da cidade do Porto tal como hoje 

a conhecemos, nomeadamente na esfera da infra-estruturação, a qual contribuiu para a 

formação da imagem urbana e de urbanidade presente. 

Este espólio, que sumariamente classifico como relativo às componentes de arquivo, 

museu e edificado, carece de enquadramento estratégico, programação e tratamento 

específico no sentido de, por um lado, auxiliar na actividade corrente do serviço 

prestado pela referida empresa e, por outro, ampliar a base pública de conhecimento 

sobre a importante missão que tem desempenhado no sector das águas, sob a tutela do 

município do Porto, desde a municipalização do serviço de abastecimento de água e 

consequente constituição dos SMAS, no ano de 1927 até à actualidade. 
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Mas é igualmente herdeira do processo anterior a este acto administrativo sendo que, o 

registo da obra realizada desde as primeiras propostas de particulares tendo em vista a 

criação de um sistema de abastecimento de água (1854), os primeiros trabalhos de 

infra-estruturação da cidade nesse campo (1881-1886) e do saneamento (1896-1909) se 

encontra, no que respeita às três vertentes enunciadas acima, sob a sua posse e 

necessita de ser organizado de uma forma integrada e sustentada. 

 

2. OBJECTIVO 

Visando a elaboração dos documentos estratégicos gerais e específicos relativos às 

matérias referidas em 1., respectivas bases programáticas e acompanhamento/ 

monitorização do processo de instalação, tem-se em vista a salvaguarda, divulgação e 

difusão e utilização, interna e externa, do espólio/acervo da empresa. Nesse sentido, 

dá-se início à formulação de um Plano Director do Património o qual se pensa vir a ter 

a capacidade de organizar e orientar cientificamente as áreas que lhe são adstritas, bem 

como contribuir para a sua difusão. 

Mais se adianta que se considera estruturante deste trabalho o acervo documental 

presente na unidade de arquivo que se encontra à sua guarda tornando-se clara a 

importância da salvaguarda, organização, difusão e publicação dos documentos de 

modo a permitir a compreensão do percurso de formação da identidade organizacional 

e de obra desta instituição portuense, na perspectiva de uma expansão da sua lógica de 

organização às componentes de museu e edificado, funcionando, na prática, como 

plataforma de retaguarda informacional do trabalho que se pretende efectuar. 

Considerando a legislação produzida e as várias políticas públicas assumidas para o 

sector pelo Estado, desde 2005, a diferente idiossincrasia desta instituição do sector 

municipal da infra-estruturação urbana, a diversidade da sua macroestrutura 

funcional, assim como as múltiplas formas de organização da documentação que nela 

se foi sucedendo na sua história recente, apresentam-se as premissas de trabalho para a 

orientação estratégica relativamente a essas três vertentes essenciais para o 

conhecimento patrimonial, seu uso e interpretação, tendo por suporte um instrumento 

de planeamento e gestão o qual se intitula de Plano Director.  

 

3. ENQUADRAMENTO E DESENVOLVIMENTO 

Ao contrário das instituições públicas cuja função principal é serem arquivos, museus 

ou edifícios-património, estas mesmas componentes sediadas em organismos públicos 

lidam diariamente com a missão de responder às necessidades próprias do tipo de 

serviço desempenhado, acompanhando o ciclo de vida do seu património. Todavia, 

este ciclo não é linear e, sobretudo, não é irreversível. O património, 

independentemente da sua idade física, não se extingue em si mesmo, podendo ser 

utilizado a qualquer momento, exigindo um plano de gestão e salvaguarda bastante 

claro e estruturado mas igualmente aberto e flexível no que respeita à introdução de 

afinações que resultem da observância relativamente às necessidades do próprio 
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serviço que o produziu, que o consulta, que o reproduz e que, até, o modifica, 

documentalmente, objectualmente ou em obra. Se a estes pressupostos somarmos as 

solicitações processuais, projectuais e a investigação, obtém-se um quadro de 

organização e gestão patrimonial deveras complexo ao qual as unidades de informação 

e interpretação do património (como a que se pretende criar) têm de atender na sua 

actividade corrente, urgindo a definição e a aplicação de estratégias de resposta que 

possibilitem, salvaguardando, aceder e gerir a documentação, os objectos museológicos 

e os edifícios sob a sua tutela administrativa. 

 

Decorrente do processo de investigação que conduzo no âmbito da minha actividade 

como investigador, professor universitário e arquitecto, surgiu a constatação sobre esse 

conflito latente entre o tratamento patrimonial e a sua gestão, planeamento e acesso 

público, mas também a convicção da necessidade e da possibilidade da sua superação. 

Espera-se poder contribuir para permitir a supra contemporização do seu valor na 

actividade regular da empresa e para que, com a programação das várias fases do seu 

tratamento e enquadramento institucional, evitar-se possíveis perdas de um 

importante património de relevância municipal, regional e nacional à guarda desta 

entidade pública. É para que salvaguarda signifique, efectivamente, acesso e para que a 

memória se sobreponha ao esquecimento, que se propõe a realização deste Plano 

Director e dos trabalhos conexos que lhe são indexados. Nesse sentido, justifica-se a 

criação de um sistema de informação que integre e dirija, traçando objectivos, 

prioridades e acções de uma forma global e comunicante, estas três áreas patrimoniais 

da Águas do Porto E.M.  

Nesse contexto, constata-se a necessidade de se elaborar um plano estratégico que 

estabeleça as bases para o planeamento e gestão sustentada do património, encarando-

o como um todo composto por partes distintas mas convergentes na relevância e valor 

próprio. 

Procedendo ao enquadramento geral que pressuporá um desenvolvimento 

programático inerente ao projecto previsto, salienta-se a sua importância para a 

actividade corrente da empresa, contribuindo para que, através da expectativa de 

ampliação do conhecimento e da organização do património inerentes à realização 

deste projecto, se desenvolva um desempenho corrente mais consciente do seu 

processo histórico. 

 

A missão de conferir ao património relativo às redes e instalações − que, desde a 

década de 1880, foram constituindo o serviço de abastecimento de água e drenagem 

das águas residuais (1903) da cidade do Porto, tanto na componente privada como na 

pública − uma maior visibilidade pública é um dos objectivos indexados a este 

processo. A incumbência de tornar estes espólios úteis às necessidades actuais da 

empresa municipal e às solicitações da sociedade civil ditará as normativas essenciais 

relativamente ao seu processo de salvaguarda e difusão, sublinhando a sua 
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importância independentemente da sua maior ou menor antiguidade e validade 

administrativa e de conservação patrimonial. O facto de o serviço continuar, ainda 

hoje, na posse do município portuense − verificando-se que este tutela as matérias do 

processo, projecto e obra pública no que respeita à infra-estruturação em matérias de 

água e saneamento − torna evidente a importância processual dos registos de obra 

como activo do desempenho corrente (sem esquecer o seu valor histórico e 

patrimonial) mas também das componentes objectual (demonstrativa de processos e 

formas do quotidiano do serviço) e edificada (pelo seu valor intrínseco, necessário ao 

relato material e tectónico desse capítulo da narrativa da obra pública municipal). 

 

Em si próprio um “laboratório”, permitirá validar todo um conjunto de processos e de 

procedimentos de compilação e acesso mais facilitado e intuitivo a vários dossiers, os 

quais, provenientes de diferentes centros produtores, possuem denominadores comuns 

que foram possibilitando a sua organização por área temática, por assunto e por 

escalas de valor. 

A aprendizagem e o conhecimento que dela se pensa resultar, tendo por base este 

“laboratório” permitirá ampliar os seus princípios e plano para a esfera geral do 

complexo e rico património municipal. 

O plano estratégico (Director) que se pretende elaborar para este sistema de 

informação implicará a definição de vários níveis de trabalho. O primeiro, a montante, 

de nível intermédio no contexto do ciclo de produção do património, tenta recuperar 

uma prática de décadas nos SMAS (interrompida na década de 1990) de 

responsabilização das unidades produtoras e gestoras da documentação e da obra 

relativamente à definição de uma escala de prioridades e de tipo de acesso, bem como 

da inclusão da informação técnica essencial no plano da descrição e enquadramento 

temático em consonância com os diferentes e diversos aspectos patrimoniais. 

Para tal, trabalhar-se-á em conjunto com as unidades orgânicas tendo em vista a 

interpretação das várias realidades, a constatação dos pontos fortes e fracos e a 

estipulação de normativas e condições analógicas e digitais que propiciem a 

potenciação dos tempos, práticas e modos de valorização do arquivo, museu e 

edificado, baseado em pressupostos tão estruturados como estruturantes. 

 

Com a descentralização destas componentes, tornando-as dirigidas e não centralizadas, 

espera-se poder propiciar uma maior racionalização da organização dos documentos, 

objectos e destino dos edifícios. 

A organização e preservação deste património torna-se urgente, implicando, o seu 

esquecimento, como já afirmado, uma profunda perda na esfera da Memória. Mas 

falamos, sobretudo, de um património que, pela sua interligação ao longo dos anos, 

nos permite, de uma forma original, reconstituir processos e perceber lógicas de 

funcionamento de alcance local, regional e nacional, cruzando a perspectiva e o acervo 
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dos seus intervenientes institucionais. É um património sabido como único e irrepetível 

se não registado. 

 

O segundo nível, a jusante no sistema, através da constituição de uma plataforma de 

gestão e de uma base de dados pública, tem como objectivo o acesso e a utilização 

dessa informação pela comunidade interna e pelo público em geral, promovendo a sua 

interacção com o conhecimento acumulado e sistematizado dentro e fora da empresa. 

A referida base deve permitir as condições necessárias e suficientes ao acesso e ao uso 

deste património administrativo, iconográfico, bibliográfico, fonográfico e audiovisual, 

objectual e edificado, por parte dos diversos públicos-alvo. 

 

Na esfera dos arquivos e museus públicos observa-se duas realidades nem sempre 

consonantes no objectivo e raras vezes providas dos meios necessários à realização das 

suas missões. Por um lado, temos as instituições públicas que desempenham 

exclusivamente estas funções e, por outro, as unidades responsáveis por essas áreas, 

existentes nas várias instituições públicas. As primeiras encontram-se relativamente 

reguladas pelas entidades da tutela, permitindo, apesar do referido, continuar a 

desempenhar parte importante do seu papel na sociedade. Quanto às segundas, 

suportam uma grande crise de identidade e missão, tornando-se bastante difícil, na 

maior parte dos casos, a sua manutenção. De facto, embora socialmente aceites como 

fundamentais na gestão do património informacional, necessitam de uma valorização 

na estrutura desses institutos públicos, motivação essa que se julga poder dignificar 

com a resposta e aceitação do elenco das acções inerentes ao processo de 

desenvolvimento deste trabalho. Neste quadro se insere o património em análise. 

 

4. PROCESSO 

a) Definição de estratégias gerais e respectivo desenvolvimento programático e 

estrutural; 

Numa primeira fase, será realizada uma análise da situação de forma a se elaborar a 

síntese necessária à formulação dos instrumentos de planeamento e gestão. Numa fase 

subsequente, o referido planeamento estratégico será alvo de um aprofundamento 

criando as bases de desenvolvimento programático e estrutural do Plano Director que 

se pretende formular e aplicar. 

b) Definição das acções prioritárias e seu acompanhamento, no âmbito da 

implementação do plano; 

Concluída a fase de regulação estratégica (sem prejuízo das naturais afinações e 

adequações do processo global), serão definidas e implementadas as acções prioritárias 

a realizar, e definidos os tempos e modos relativos ao seu acompanhamento. 

c) Orientação científica e técnica nas áreas definidas em 1), em colaboração com as 

unidades orgânicas da empresa que, de acordo com a organização macro-estrutural 

vigente, lhes são afins; 
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No âmbito deste processo, será dado o acompanhamento e orientação científica e 

técnica nas áreas de arquivo, museu e edificado havendo lugar a um entrosamento com 

os seus modos de funcionamento e a um conjunto de reuniões e sessões de trabalho 

com as unidades orgânicas que, de alguma forma, são parte integrante do processo. 

Através deste trabalho de proximidade, julga-se poder orientar melhor todo o processo 

de implementação do Plano Director. 

d) Criação das bases de um sistema de informação patrimonial, em suporte analógico e 

digital; 

Uma vez organizado fisicamente o património arquivístico e museológico (assim como 

traçado o destino e enquadramento geral e específico do parque edificado), serão 

criadas as bases para um sistema de informação patrimonial nas três vertentes em 

questão neste documento e nos suportes enunciados neste ponto.  

e) Criação da Unidade de Informação e Interpretação do Património Arquivístico, 

Museológico e Edificado – U2IP(AME). 

Por último, em paralelo ao processo de equação do Plano Director, será criada a 

referida unidade de informação e interpretação, sendo que estarão definidas na matriz 

desse plano as suas bases fundadoras – no sentido de a tornar operativa, ao serviço da 

orientação geral inscrita na proposta de salvaguarda do património, sua organização e 

difusão que é proposto apresentar. 

 

5. PROJECTO-PILOTO 

- ARQUIVO (arquivos intermédios e arquivos de conservação) 

No âmbito do referido processo conducente à elaboração do Plano Director, oriento 

cientificamente a reestruturação da unidade de arquivo da empresa municipal Águas 

do Porto. Este processo de salvaguarda documental foi por mim começado em 2009 no 

âmbito dos trabalhos de investigação conducentes à elaboração da minha tese de 

doutoramento. Nesse ano dei início à organização do “arquivo de obra” dos ex-

SMAS/CMPEA, cuja missão visava conferir visibilidade e acesso à documentação 

relativa às redes e instalações − o projecto PT/CMP/CMPEA/SMAS/ArquivodeObra 

tem-se revelado como um importante motor para a investigação e a pesquisa interna e 

externa dando resposta às necessidades do serviço diário. 

A aprendizagem e o conhecimento que dele resultou permitiu alargar os seus 

princípios e plano para a esfera geral da própria unidade de arquivo dando origem à 

sua reestruturação global. 

 

A consciência da existência de vários níveis de trabalho e de produção da 

documentação justificou a criação da figura de arquivo intermédio, integrando-o na 

prática diária de cada unidade orgânica e no sistema de informação. Para tal, tem-se 

vindo a proceder a um trabalho conjunto com esses interlocutores tendo em vista a 

criação de condições analógicas e digitais que propiciem a potenciação dos tempos, 
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práticas e modos de manipulação corrente da documentação, bem como a 

racionalização da ocupação do espaço e dos vários níveis de trabalho. 

A descentralização do Arquivo, tornando-o dirigido e não central, tem propiciado uma 

maior racionalização da organização dos documentos nos próprios centros produtores, 

fazendo com que, uma vez remetidos ao Arquivo, já contenham a suficiente 

informação para o seu tratamento específico e, principalmente, para aquilo que se tem 

tornado na sua actividade de base: o cruzamento da informação tendo em vista a 

organização por áreas temáticas e por assuntos da documentação. 

Considerando esta alteração como paradigmática – recentrando a zona sensível do 

tratamento documental para a órbita dos arquivos intermédios – competia ao Arquivo 

fechar o ciclo. Para tal, no âmbito deste sistema de informação, no plano do fluxograma 

dos documentos, foram criados sete arquivos de conservação nos quais se concentra o 

já referido foco do trabalho do arquivo a jusante, interpretando, classificando e 

cruzando a informação proveniente das várias unidades orgânicas sobre as mesmas 

áreas temáticas e, principalmente, sobre os mesmos assuntos. Os processos são 

classificados por assunto e agregados em unidades de instalação próprias passando a 

constituir-se em compilações documentais sobre as diversas matérias em processo de 

arquivo. 

Embora em período experimental, julga-se eficaz a agregação nesses sete arquivos de 

conservação (Administração, Obra, Laboratório, Financeiro, Recursos Humanos, 

Sistemas de Informação e Área Social e Educativa) verificando-se a assertividade do 

projecto inicial, “Arquivo de Obra”, no que respeita à forma de organização processual 

e à análise efectuada sobre os tipos, os modos e as necessidades de acesso. 

O projecto em curso, de um arquivo inclusivo das várias unidades orgânicas/centros 

produtores de documentação da empresa, permite equacionar vários objectivos a 

atingir através de acções programadas a curto, médio e longo prazo. 

No período temporal mais curto, o objectivo é organizar a documentação nos 

respectivos espaços do arquivo de forma a possibilitar a replicação dessa mesma 

disposição numa base de informação.  

 

Paralelamente, numa lógica de inclusão das diversas unidades produtoras de 

documentação, proceder-se-á a um conjunto de reuniões no sentido de informar sobre 

o projecto global, esclarecer sobre os procedimentos correntes (organização, avaliação e 

selecção documental) e, sobretudo, contemporizar as necessidades específicas de cada 

unidade orgânica, no sentido de auxiliar na fundação das estruturas de arquivos 

intermédios que se pretende instituir como elementos fundamentais do sistema de 

informação. 

A médio prazo, o objectivo é garantir as necessárias acções de transferência de suportes 

de modo a contribuir para a salvaguarda dos documentos e para carregar a base de 

informação documental com os relativos objectos digitais complementares dos registos 

e descrições dos documentos. 
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Neste período de tempo, igualmente se torna premente proceder à partilha e ao 

cruzamento de bases, à sua compatibilização e uniformização técnica e intelectual entre 

os arquivos intermédios e o arquivo de modo a garantir um funcionamento integrado 

entre estas estruturas e uma maior capacidade de resposta às necessidades correntes do 

serviço e aos pedidos de acesso à documentação em geral. Por último, a longo prazo, 

tem-se como objectivo único a consagração do acesso, garantindo-se que, no médio 

prazo, serão implementadas as acções que lhe dêem condições de efectiva realização. 

 

5.1. Quadro síntese das acções 

 

Curto prazo:  

2014-2015 

- Avaliação da documentação e realização de um plano de classificação; 

- Criação do organigrama do sistema de informação e do fluxograma do ciclo 

de vida documental 

- Organização da documentação de acordo com as grandes áreas temáticas e 

assuntos; - Constituição de categorias desde os arquivos aos fundos, séries, até 

às unidades de instalação, documentos compostos e documentos simples; 

- Organização do espaço físico e apetrechamento das salas que ainda não 

possuem estanteria compacta; 

- Normalização das condições de trabalho e de depósito da documentação; 

- Definição dos objectivos do serviço e decorrentes objectivos do posto de 

trabalho; 

- Auscultação de todas as unidades orgânicas no sentido de informar e ser 

informado sobre o projecto do arquivo e sobre as necessidades correntes dos 

vários serviços; 

- Apoio à formação dos arquivos intermédios; 

- Realização de um plano de gestão e transporte da documentação dispersa (e 

sua concretização efectiva) e indicação dos tempos de permanência da 

documentação na esfera das unidades produtoras; 

- Criação de uma estância temporária para avaliação da documentação 

indicada pelas unidades orgânicas para efeitos de eliminação, no âmbito da 

definição de um plano de eliminação de acordo com a legislação em vigor e 

subsequente realização de um caderno de encargos para a concretização da 

acção; 

- Implementação das bases do sistema de informação; 

 

Médio prazo: 

2016 

- Carregamento das bases do sistema de informação; 

- Disponibilização das bases do sistema de informação para acesso interno; 
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- Optimização do espaço total disponível para arquivo e deslocalização da sala 

de trabalho (gabinete do Arquivo) para um espaço que, embora próximo e de 

acesso directo, não esteja na mesma zona dos depósitos; 

- Avaliação da documentação e realização das transferências de suporte e 

eliminação de documentação de acordo com a legislação em vigor; 

- Apoio à consolidação dos Arquivos intermédios; 

2017 

- Disponibilização das bases do sistema de informação para acesso público; 

- Realização de exposição documental e publicação de catálogo impresso; 

 

Longo prazo 

2017- 

- Desenvolvimento de acções de ampliação e manutenção do sistema de 

informação; 

- Consolidação do objectivo principal: Acesso. 

 

 

O quadro-resumo que a seguir se apresenta pretende ilustrar a orgânica de 

funcionamento entre as unidades produtoras, os arquivos intermédios e o arquivo e os 

seus arquivos de conservação. 
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APÊNDICE 3 
FICHA DE PROJECTO 
 
Designação do Projecto 
Componente Arquivo e Museu  
da Unidade de Informação e Interpretação do Património da Águas do Porto, E.M.  
(Arquivo, Museu e Edificado) – U2IP_AP(AME)   
 
Orientação estratégica 
Afirmação da empresa 
Criação de valor  
 
Perspectiva 
Processos internos  
Aprendizagem e desenvolvimento  
 
Objectivo estratégico 
Desenvolver a integração e a excelência organizacional 
Disponibilizar uma plataforma tecnológica eficaz (capital informação) 
 
Descrição do Projecto 
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Contexto e projecto 
Em nome do interesse público, na perspectiva da criação de valor, é de absoluto relevo 
a equação contida neste projecto da formação de condições objectivas para se melhorar 
o acesso (interno e externo) à informação em geral, nas vertentes documental e 
objectual, nas áreas de arquivo e de museu, em particular. Nesse sentido, dá-se corpo 
de texto ao seu processo de formação e consolidação, o qual se julga poder contribuir 
para a afirmação da empresa municipal Águas do Porto, nas suas matrizes 
organizacional, económico-financeira e sócio-cultural. A melhoria de procedimentos no 
contexto destes campos poderá contribuir activamente para o reforço da imagem 
institucional, para a facilitação da interacção com o público tanto no plano comercial 
como no de obra e para o sublinhar da riqueza do seu património e da sua acção 
propedêutica na sociedade, a propósito de um bem essencial que é a água e os serviços 
a ela associados. 
 
A aprendizagem e o conhecimento decorrentes do projecto anterior a este (“Arquivo de 
obra”) permitiram alargar os seus princípios e plano de intervenção para a esfera geral 
das componentes Arquivo e Museu, dando origem à sua reestruturação global e à 
formação das bases para a constituição de um sistema e de uma unidade de informação 
e interpretação da documentação deste espólio de relevante valor patrimonial. 
Após o estudo da macroestrutura da empresa, da leitura dos ciclos e processos de 
produção documental e da análise das necessidades de serviço específicas das várias 
unidades orgânicas, estabeleceu-se a base para esse trabalho futuro que, numa 
perspectiva de curto, médio e longo prazo, visa o objectivo último de promover o 
acesso à informação à guarda da Águas do Porto, EM. 
 
No que respeita à componente Arquivo, a constatação da existência de vários níveis de 
trabalho e de produção da documentação justificou a criação da figura de “arquivo 
intermédio”, integrando-a na prática diária de cada unidade orgânica e no sistema de 
informação global. Para tal, tem-se vindo a proceder a um trabalho conjunto com esses 
interlocutores na perspectiva da criação de condições analógicas e digitais que 
propiciem a potenciação dos tempos, práticas e modos de manipulação corrente da 
documentação, bem como a racionalização da ocupação do espaço e dos vários níveis 
de trabalho com os documentos. 
A descentralização do Arquivo (tornando-o dirigido e não central) tem propiciado uma 
maior racionalização da organização da documentação nos próprios centros 
produtores, fazendo com que, uma vez remetidos ao Arquivo, já contenham a 
suficiente informação para o seu tratamento específico e, principalmente, para uma 
função que se tem tornado na sua actividade essencial: o cruzamento da informação 
tendo em vista a organização por áreas temáticas e por assuntos da documentação, de 
modo a dar resposta às necessidades da empresa e do público em geral. Considerando 
esta alteração como paradigmática – recentrando a zona sensível do tratamento 
documental para a órbita dos arquivos intermédios – competia ao Arquivo fechar o 
ciclo. Para tal, no âmbito deste sistema de informação, no plano do fluxograma dos 
documentos, foram criados oito arquivos de conservação nos quais se concentra o já 
referido foco do trabalho do arquivo a jusante, classificando, cruzando e interpretando 
a informação proveniente das várias unidades orgânicas através dos arquivos 
intermédios. Os processos são classificados por assunto e agregados em unidades de 
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instalação próprias passando a constituir-se compilações documentais sobre as 
diversas matérias em processo de arquivo, possibilitando, simultaneamente, uma 
leitura global e específica da informação. No âmbito de um período experimental, 
julga-se eficaz a agregação nesses oito arquivos de conservação (Administração, Obra, 
Laboratório, Financeiro, Recursos Humanos, Sistemas de Informação, Jurídicos e Área 
Social e Educativa) verificando-se a assertividade do projecto que orientou a estratégia 
(“Arquivo de Obra”), dos quais se consideram de estruturação essencial e orientadores 
da “arrumação” da documentação quatro (Administração, Obra, Financeiro e Recursos 
Humanos). 
No que respeita à componente Museu, verifica-se que o espólio da empresa encontra-
se, no presente momento, (à excepção de um núcleo à guarda do Arquivo) disperso 
pelas suas várias instalações. O presente projecto visa torná-lo intelectualmente 
unitário e operativo, sem se perder a relação com as unidades orgânicas que o foram 
produzindo ou utilizando. 
O projecto decorre do processo explanado sobre o Arquivo, seguindo, no essencial as 
mesmas linhas estratégicas e partilha de objectivos de fim. As várias acções 
programadas distribuem-se assim nas mesmas três balizas temporais: curto, médio e 
longo prazo. 
 
Resultados esperados 
O projecto em curso, de um sistema de informação inclusivo das várias unidades 
orgânicas/centros produtores de documentação da empresa, permite equacionar vários 
objectivos a atingir através de acções programadas a curto, médio e longo prazo, nas 
suas duas vertentes: arquivo e museu. 
 
AVALIAÇÃO E ORGANIZAÇÃO 
Componente Arquivo 
No período temporal mais curto, tem-se como objectivo a organização da 
documentação e dos respectivos espaços de depósito no arquivo de forma a possibilitar 
a replicação dessa mesma disposição numa base de informação a implementar. 
Paralelamente, numa lógica de inclusão das diversas unidades produtoras de 
documentação, proceder-se-á a um conjunto de reuniões no sentido de informar sobre 
o projecto global, esclarecer sobre os procedimentos correntes (organização, avaliação e 
selecção documental) e, sobretudo, contemporizar as necessidades específicas de cada 
unidade orgânica, no sentido de auxiliar na fundação das estruturas de arquivos 
intermédios que se pretende instituir como elementos fundamentais do sistema de 
informação. De igual modo se pretende que, neste curto prazo, se optimizem as 
condições físicas de acondicionamento da documentação bem como sejam garantidas 
as necessárias condições de trabalho dos colaboradores. 
Componente Museu 
A curto prazo, proceder-se-á à identificação e recolha dos objectos junto das unidades 
orgânicas, ciclo que se completa com a colocação do espólio recolhido em depósito 
adequado e com a criação de uma base de dados de gestão. 
 
SALVAGUARDA E DIVULGAÇÃO 
Componente Arquivo 
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A médio prazo, o objectivo é garantir as necessárias acções de transferência de suportes 
de modo a contribuir para a salvaguarda dos documentos e para carregar a base de 
informação documental com os relativos objectos digitais complementares dos registos 
e descrições dos documentos. Mediante uma avaliação documental de 
responsabilidade partilhada entre o Arquivo e os Arquivos intermédios pretende-se 
elaborar e consumar as necessárias acções de eliminação documental de acordo com a 
legislação, o valor documental e as necessidades dos serviços. Neste período de tempo, 
igualmente se torna premente proceder à partilha e ao cruzamento de bases, à sua 
compatibilização e uniformização técnica e intelectual entre os arquivos intermédios e 
o arquivo de modo a garantir um funcionamento integrado entre estas estruturas e 
uma maior capacidade de resposta às necessidades correntes do serviço e aos pedidos 
de acesso à documentação em geral. 
Por último, tem-se como objectivo divulgar e publicar o catálogo de arquivo e de 
museu possível de organizar até ao final deste período de médio prazo.  
Componente Museu 
A médio prazo, serão consumadas as acções fundamentais visando a consolidação e 
disponibilização de uma base de dados, assim como a formação de uma exposição 
permanente da colecção, podendo esta ser completada com acções de divulgação de 
carácter temático e de âmbito temporário.  
 
PUBLICAÇÃO E ACESSO 
Componente Arquivo 
A longo prazo, tem-se como objectivo único a consagração do acesso, garantindo-se 
que, no médio prazo, serão implementadas as acções que lhe dêem condições de 
efectiva realização e que, de futuro se acautelem as devidas acções de manutenção do 
sistema criado. 
Componente Museu 
A longo prazo, os objectivos e as acções fundem-se completamente com o atrás 
mencionado para a componente Arquivo. 
 
Afectação de recursos humanos 
Investimento 

Não se aplica. 
Afectação de meios e recursos financeiros 
Investimento 
FINANCIAMENTOS 
Geral: capitais próprios (20%) e fundos comunitários (80%)  
Financiamento 1 
2015 (Organização) 
Equipamento do espaço destinado a arquivo – área dos depósitos  

1. Estanteria compacta  
2. Redes: Electricidade e climatização  

Reforço da iluminação do corredor; 
Condução dos cabos eléctricos e da rede informática por esteira de tecto; 
Instalação de um sistema de ventilação e desumidificação; 

3. Paredes, tectos e pavimentos  
Pintura do pavimento dos corredores com auto-nivelante; 
Regularização do troço superior das paredes dos corredores; 
Pintura dos tectos dos corredores. 

Financiamento 2 
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2016 (Salvaguarda) 
Consolidação do sistema de informação e transferência de suportes  

1. Instalação do sistema de informação  
Software: aquisição e instalação do Digitarq (actual Archevo) 
Hardware: substituição de alguns dos computadores e reforço dos periféricos destinados a reprodução 

2. Transferência de suportes  
Aquisição do serviço externo 

Financiamento 3 
2017 (Publicação) 
Acções de divulgação e publicação  

1. Exposição e catálogo  
Aquisição de material destinado à produção de estruturas expositivas 
Aquisição de serviço tipográfico e de realização de e-book para o catálogo geral 

2. Base pública  
Aquisição de software para divulgação online 

  
 
 
 
 
 

 
Cronograma 

Curto prazo 
 (avaliação e organização) 

Acções  2014 2015 
 

Componente Arquivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

- Avaliação da documentação e realização de 
um plano de classificação;                         

- Criação do organigrama do sistema de 
informação e do fluxograma do ciclo de vida 

documental 

                        

- Organização da documentação de acordo 
com as grandes áreas temáticas e assuntos;  

                        

- Constituição de categorias desde os 
arquivos aos fundos, séries, até às unidades 

de instalação, documentos compostos e 
documentos simples; 

                        

- Organização do espaço físico e 
apetrechamento dos depósitos que ainda não 

possuem estanteria compacta; 

                        

- Normalização das condições de trabalho e 
de depósito da documentação; 

                        

- Definição dos objectivos do serviço e 
decorrentes objectivos dos postos de 

trabalho; 

                        

- Auscultação de todas as unidades 
orgânicas no sentido de informar sobre o 

projecto do arquivo e ser informado sobre as 
necessidades correntes dos vários serviços; 

                         

- Apoio à formação dos arquivos 
intermédios; 

                        

- Realização de um plano de gestão e 
transporte da documentação dispersa (e sua 

concretização efectiva) e indicação dos 
tempos de permanência da documentação na 

esfera das unidades produtoras; 

                        

- Criação de uma estância temporária para 
avaliação da documentação indicada pelas 

unidades orgânicas para efeitos de 
eliminação, no âmbito da definição de um 

plano de eliminação de acordo com a 
legislação em vigor e subsequente realização 

de um caderno de encargos para a 
concretização da acção; 

                        

- Candidaturas a financiamentos para a 
conclusão dos trabalhos de organização 

física e equipamento do arquivo; instalação 
do sistema de informação e realização das 

transferências de suporte; realização de 
acções de divulgação e publicação do espólio 

patrimonial 

                        

- Implementação das bases do sistema de 
informação; 

                        

 
Componente Museu  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

- Identificação e recolha dos objectos;                         

- Criação de núcleos para o depósito dos 
objectos;                         

- Candidaturas a financiamentos para a 
realização de acções de divulgação e 

publicação do espólio patrimonial;                          



 862

 Médio prazo 
(Salvaguarda e Divulgação) 

Longo prazo 
(Publicação e 

Acesso) 
Acções  2016 2017 

 
Componente Arquivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 

- Acção de sensibilização da comunidade 
“Águas do Porto” 

                         

- Carregamento das bases do sistema de 
informação; 

                         

- Disponibilização das bases do sistema de 
informação para acesso interno; 

                         

- Optimização do espaço total disponível 
para arquivo e deslocalização da sala de 
trabalho (gabinete do Arquivo) para um 
espaço que, embora próximo e de acesso 

directo, não esteja na mesma zona dos 
depósitos; 

                         

- Avaliação da documentação e realização 
das transferências de suporte e eliminação 

de documentação de acordo com a legislação 
em vigor; 

                         

- Apoio à consolidação dos Arquivos 
intermédios; 

                         

- Realização de entrevistas a colaboradores 
no sentido de registar a memória oral do 

serviço 

                         

- Estabelecimento de protocolos com 
instituições do ensino superior e/ou emprego 

e formação profissional para estagiários de 
apoio aos arquivos intermédios 

                         

- Disponibilização das bases do sistema de 
informação para acesso público; 

                         

- Realização de exposição documental e 
publicação de catálogo impresso; 

                         

- Desenvolvimento de acções de ampliação e 
manutenção do sistema de informação; 

                         

- Consolidação do objectivo principal: 
Acesso. 

                         

 
Componente Museu  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 

- Implementação das bases do sistema de 
informação;                         

 

- Formação da Exposição permanente da 
colecção;                         

 

- Criação de núcleos de exposição 
temporária;                         

 

- Desenvolvimento de acções de ampliação e 
manutenção do sistema de informação;                         

 

- Consolidação do objectivo principal: 
Acesso.                         

 

 

 

Detalhes do projecto 
 
Curto prazo:  
2014-2015 (Objectivos: Avaliação e Organização) 
COMPONENTE ARQUIVO 
- Avaliação da documentação e realização de um plano de classificação; 
- Criação do organigrama do sistema de informação e do fluxograma do ciclo de vida documental 
- Organização da documentação no espaço de acordo com as grandes áreas temáticas e assuntos;  
- Constituição de categorias desde os arquivos aos fundos, séries, até às unidades de instalação, documentos compostos 
e documentos simples; 
- Organização do espaço físico e apetrechamento dos depósitos que ainda não possuem estanteria compacta; 
- Normalização das condições de trabalho e de depósito da documentação; 
- Definição dos objectivos do serviço e decorrentes objectivos do posto de trabalho; 
- Auscultação de todas as unidades orgânicas no sentido de informar sobre o projecto do arquivo e ser informado sobre 
as necessidades correntes dos vários serviços; 
- Apoio à formação dos arquivos intermédios; 
- Realização de um plano de gestão e transporte da documentação dispersa (e sua concretização efectiva) e indicação 
dos tempos de permanência da documentação na esfera das unidades produtoras; 
- Criação de uma estância temporária para avaliação da documentação indicada pelas unidades orgânicas para efeitos 
de eliminação, no âmbito da definição de um plano de eliminação de acordo com a legislação em vigor e subsequente 
realização de um caderno de encargos para a concretização da acção; 
- Candidaturas a financiamentos para a conclusão dos trabalhos de organização física e equipamento do arquivo; 
instalação do sistema de informação e realização das transferências de suporte; realização de acções de divulgação e 
publicação do espólio patrimonial 
COMPONENTE MUSEU 
- Identificação e recolha dos objectos; 
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- Criação de núcleos para o depósito dos objectos; 
- Candidaturas a financiamentos para a realização de acções de divulgação e publicação do espólio patrimonial; 
 
Médio prazo: 
2016 (Objectivos: Salvaguarda e Divulgação) 
COMPONENTE ARQUIVO 
- Candidaturas a financiamentos para conclusão da instalação do sistema de informação e realização das transferências 
de suporte;  
- Acção de sensibilização da comunidade “Águas do Porto”;  
- Carregamento das bases do sistema de informação; 
- Disponibilização das bases do sistema de informação para acesso interno; 
- Optimização do espaço total disponível para arquivo e deslocalização da sala de trabalho (gabinete do Arquivo) para 
um espaço que, embora próximo e de acesso directo, não esteja na mesma zona dos depósitos; 
- Avaliação da documentação e realização das transferências de suporte e eliminação de documentação de acordo com a 
legislação em vigor; 
- Apoio à consolidação dos Arquivos intermédios; 
- Realização de entrevistas a colaboradores no sentido de registar a memória oral do serviço 
COMPONENTE MUSEU 
- Implementação das bases do sistema de informação; 
- Formação da Exposição permanente da colecção; 
 
2017 
COMPONENTE ARQUIVO 
- Acção de sensibilização da comunidade “Águas do Porto”;  
- Estabelecimento de protocolos com instituições do ensino superior e/ou emprego e formação profissional para 
estagiários de apoio aos arquivos intermédios; 
- Disponibilização das bases do sistema de informação para acesso público; 
- Realização de exposição documental e publicação de catálogo impresso; 
COMPONENTE MUSEU 
 - Realização de exposição documental e publicação de catálogo impresso; 
 
Longo prazo 
2017- (Objectivos: Publicação e Acesso) 
COMPONENTE ARQUIVO 
- Desenvolvimento de acções de ampliação e manutenção do sistema de informação; 
- Candidaturas a financiamentos para a realização de acções de divulgação e publicação do espólio patrimonial 
- Consolidação do objectivo principal: Acesso. 
COMPONENTE MUSEU 
- Desenvolvimento de acções de ampliação e manutenção do sistema de informação; 
- Consolidação do objectivo principal: Acesso. 
 
 

Interesse público   
   

Criação de valor 
 (afirmação e 

responsabilidade) 

 Organizacional Económico/financeiro Social e cultural 

        

  Imagem 
institucional 

obra comercial educação patrimóni
o 

       

Acesso  Interno/externo Melhoria de procedimentos 

   

Informação  Arquivo Museu 
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APÊNDICE 4 

Estudo preparatório para a elaboração do Plano Director do Património na 
vertente edificado 
 
 
 
 
 
 
Preâmbulo 

 

São de três ordens de valor as preocupações gerais que resultam da análise da situação 

actual, a saber:  

Cultural: 

Pela responsabilidade acrescida subjacente a qualquer intervenção no conjunto 

patrimonial da “Águas do Porto, EM”, herdeira e gestora de um parque edificado 

singular – obrigando à consideração da sua componente sócio histórica, bem como da 

sua função no desenvolvimento cultural e identitário da cidade no seu conjunto 

(envolvendo as entidades desse sector na programação e exploração dos equipamentos 

e espaços em questão). 

Social: 
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Pelo facto de se estar a ampliar substancial e qualitativamente o espaço público 

portuense – incluindo as instituições da cidade e promovendo, com as várias acções e 

projectos que se podem associar a este estudo em fases subsequentes, para a 

maximização dos factores de coesão social, sustentabilidade e progresso e, com isto, da 

própria esfera da cidadania.  

Económico/financeiro: 

Por se tornar evidente que, para além da esperada rentabilização resultante do uso e 

exploração destes equipamentos, torna-se pertinente enquadrar esta perspectiva 

alargada visando a integração numa política de gestão territorial que equacione as 

redes e os fluxos em geral e as de abastecimento de água e saneamento em particular.  

 

Destas três premissas resultam as seguintes considerações sobre a estratégia geral e 

sobre cada equipamento em particular. 

 

 

 

A. Factores relativos à estratégia geral  

No nosso entendimento seria fundamental que o processo em curso: 

1. Indicasse um denominador comum, algo que ligasse os vários equipamentos em 

estudo e os dotasse dos atributos próprios de um sistema, que denotasse uma marca 

distintiva; 

2. Pudesse conduzir à formulação de candidaturas a: 

a) Fundos estruturais da União Europeia para a realização dos melhoramentos 

necessários (estrutura, acabamentos exteriores e interiores e recinto); 

b) Título de património cultural e edificado ao conjunto edificado em análise e a 

afirmação do seu valor transnacional.  

3. Proporcionasse o estabelecimento de protocolos com outras cidades europeias com 

forte tradição e património no âmbito do sector do abastecimento de água e do 

saneamento. 

4. Apontasse a instituição de parcerias com a sociedade civil, privilegiando os 

seguintes pontos: 

a) Envolvimento preferencial das entidades residentes nas zonas envolventes dos 

equipamentos em equação, contribuindo para o desenvolvimento da comunidade 

local; 

b) Potenciação dos protocolos já existentes entre a CMP e outras instituições; 

c) Atracção da participação de parceiros internacionais nas acções a realizar. 

5. Contivesse, em si, a preservação e difusão dos valores identitários da empresa 

detentora do património em análise, nomeadamente: 

a) Leitura da componente histórica do serviço prestado à cidade e à região; 

b) Leitura da componente de educação ambiental relacionada com o sector do 

abastecimento de água e da drenagem de águas residuais; 
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c) Leitura do valor estruturante do território protagonizado pelas redes. 

6. Procedesse a uma análise das áreas de inserção dos equipamentos, de forma a 

compreender e incorporar as suas dinâmicas e necessidades sociais e territoriais 

ajudando, com a sua acção, a estimular as primeiras e a suprir as segundas. Para além 

disso, julga-se importante que tenha a capacidade de assegurar as suas características 

de espaço de uso colectivo (público, embora de acesso condicionado a horários). 

7. Pressupusesse três frentes de abordagem privilegiadas: 

a) Comunidade local; 

b) Cidade e território (cidade e região; cidade-região); 

c) Projecção nacional e internacional. 

8. Equacionasse a escolha dos edifícios e da rede a intervir em fase posterior de 

projecto levando em conta o impacto da intervenção no plano do sistema global do 

abastecimento de água e do saneamento assim como nas comunidades/zonas onde se 

insere. 

9. Induzisse a que o plano, a intervenção e a proposta considerassem vários tipos de 

público/utilizadores desde o corrente ao especializado, do utilizador ocasional ao 

investigador, permitindo e potenciando novos usos, mas mantendo a possibilidade da 

leitura do sistema – tanto do sistema associado ao serviço como ao sistema de novos 

usos projectados. 

10. Equacionasse a necessidade, no plano de pré-requisito, de realizar uma avaliação 

estrutural e técnica dos equipamentos a intervir, assim como um plano de vigilância e 

segurança das instalações patrimoniais (algumas delas ainda no activo). De igual forma 

se acha importante que se reforce a necessidade de se fazer um planeamento geral de 

todas as estruturas de apoio aos possíveis públicos utilizadores, garantindo o 

cumprimento da legislação vigente sobre estas matérias. 

 

 

B. Factores relativos ao destino de cada equipamento em particular  

 

1. Central e Reservatório de Santo Isidro  

1.1. Condicionantes à intervenção:  

À casa das máquinas, embora esteja fora de serviço, não lhe deve ser dado outro fim, 

dado que, a qualquer momento, por imperativos do abastecimento de água à cidade, 

pode ser necessário reactivá-la. 

O acesso e a utilização das coberturas do reservatório, integrado no uso do terreno 

geral, deverão considerar o reforço estrutural das mesmas (assim como a melhoria da 

sua cobertura vegetal), a avaliação da sua capacidade de carga e serem tratadas no 

âmbito de uma operação alargada a toda a propriedade, sublinhando a sua condição 

de parque, com carácter público. 

Por outro lado, o conjunto edificado possui duas construções de apoio à função actual 

localizadas no lado poente da propriedade às quais seria de todo o interesse programar 
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o uso (apoio aos eventos a realizar no recinto), podendo, desta forma, suprir as 

necessárias condições de retaguarda técnica dos mesmos e de apoio sanitário aos 

visitantes. 

1.2. Factores de ligação à comunidade a levar em conta na equação do uso do 

equipamento: 

O carácter de parque e recinto de actividades de pendor público constitui, só por si, um 

valor acrescentado a este equipamento no que pode ser a sua função de ligação e 

integração da comunidade local, mas também de novos visitantes (da cidade, do país e 

do estrangeiro). 

Na zona onde se insere, situa-se um conjunto de equipamentos públicos, como são 

exemplo as várias instituições do ensino superior politécnico e de graus de ensino 

secundário e básico, que poderiam ser chamados a participar num programa de 

actividades culturais a realizar no recinto do reservatório. O mesmo se pode dizer 

relativamente a outras entidades ou serviços ligadas aos meios religiosos, 

colectividades e associações. A sua localização, interesse, raio de acção e dominância 

territorial e de captação de novos públicos deveria ser avaliada.  

2. Reservatório-torre dos Congregados 

2.1. Condicionantes à intervenção: 

O reservatório-torre dos Congregados está activo, pelo que a alteração do destino 

necessita de uma decisão superior – a qual levará em conta as várias implicações 

técnicas a observar na adequação do sistema de abastecimento de água. 

O referido reservatório e os reservatórios circulares necessitam de intervenções de 

manutenção e reforço estrutural (sendo claramente mais profundas no primeiro caso, 

do que no segundo), justificando-se uma avaliação prévia da situação de modo a 

informar mais especificamente qualquer intenção de alteração de uso ou mesmo a sua 

compatibilização com o uso actual. 

No caso de se equacionar a alteração de uso do equipamento, deverá ser avaliada a 

possibilidade de se proceder a uma operação de intervenção na globalidade da 

propriedade, prevendo novas funções e, sobretudo, tirando partido da situação 

topográfica e paisagística do local onde se implanta, salientando as vantagens da sua 

condição de parque, com carácter público. 

No caso de se alterar radicalmente o uso, deverão ser consideradas as questões de 

segurança e mobilidade vertical entre a base e o topo deste equipamento. 

2.2. Factores de ligação à comunidade a levar em conta na equação do uso do 

equipamento: 

A existência de várias unidades hoteleiras e de restauração nas proximidades torna 

redundante o uso deste equipamento para esses fins. Nesse sentido, a sua afectação de 

uso ganharia se a componente associada à sua localização geográfica singular (o 

segundo ponto mais alto da cidade) fosse explorada, podendo ser apetecível para 

actividades ligadas ao turismo (posto de informações e miradouro público), cultura (à 

semelhança do reservatório de Santo Isidro) e desporto (desportos radicais). 
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Por outro lado, dado o relevante valor simbólico do local onde se insere o 

equipamento, o mesmo poderia albergar manifestações culturais e históricas 

relacionadas com a história local, contribuindo para a afirmação e preservação da 

memória colectiva. 

 

3. Central e Reservatório do Bonfim 

3.1. Condicionantes à intervenção:  

A sala das bombas, sem embargo de ser requalificada, não deve ser aberta ao público, 

salvo em visitas guiadas, dado que pode, por imperativos de abastecimento de água à 

cidade ou aos concelhos limítrofes, ser, a qualquer momento, reactivada temporária ou 

definitivamente. Qualquer intervenção nesta área deverá, portanto, definir um 

perímetro de segurança, sem contudo, impedir a visualização do sistema. 

O acesso e a utilização das coberturas, integrado no uso do terreno geral, deverão levar 

em conta o reforço estrutural das mesmas e ser tratadas no âmbito de uma operação 

alargada a toda a propriedade, salientando as mais-valias da sua condição de parque, 

com carácter público. 

3.2. Factores de ligação à comunidade a levar em conta na equação do uso do 

equipamento: 

Este equipamento situa-se num ponto nevrálgico da freguesia do Bonfim, muito 

próximo dos seus centros cívico e religioso. Para além disso, dada a concentração de 

um conjunto de equipamentos culturais e educativos, associativos e da proximidade 

física a uma importante “porta de acesso” à cidade (Estação de Campanhã), deverá ser 

ponderado o seu carácter polarizador e multiusos ao serviço da comunidade local, mas 

também como pólo de referência para os visitantes que chegam à cidade pela via 

ferroviária. 

 

4. Central e Reservatório da Pasteleira 

4.1. Condicionantes à intervenção:  

O acesso e a utilização das coberturas do reservatório, integrado no uso do terreno 

geral, deverão levar em conta o reforço estrutural das mesmas (assim como a melhoria 

da sua cobertura vegetal), avaliada a sua capacidade de carga e serem tratadas no 

âmbito de uma operação alargada a toda a propriedade, salientando as mais-valias da 

sua condição de parque, com carácter público. 

4.2. Factores de ligação à comunidade a levar em conta na equação do uso do 

equipamento: 

Este equipamento insere-se no conjunto do parque urbano da Pasteleira e com ele se 

deseja que desenvolva relações de complementaridade de uso, salientando o valor 

acrescentado da condição da sua cobertura ajardinada como esplanada sobre a foz do 

rio Douro, com carácter público. Por outro lado, deverão ser consideradas as parcerias 

relativamente ao seu uso pelas diversas entidades desta zona da cidade do Porto que se 
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julgue de interesse incluir num programa de exploração geral, tanto do terreno como 

do interior do reservatório, possibilitando o seu uso multifuncional. 

 

5. Reservatório da Fonte da Moura 

5.1. Condicionantes à intervenção:  

A equação de um novo uso deverá contemplar a exploração e rentabilização tanto do 

espaço interior como do exterior, como ainda da situação gerada pela altimetria deste 

equipamento a qual amplia os potenciais de visualização das envolventes próxima e 

distante, tirando partido da sua localização geográfica relativamente ao conjunto da 

cidade do Porto. 

5.2. Factores de ligação à comunidade a levar em conta na equação do uso do 

equipamento: 

Este equipamento tem uma forte presença física na estrutura do bairro onde se insere. 

Para além de possíveis parcerias a estabelecer com algumas entidades ligadas à cultura 

e ao espectáculo, seria positivo inclui-lo na revitalização das várias dinâmicas do 

próprio bairro, contribuindo como factor de coesão dentro desta estrutura habitacional 

da cidade, mas também como factor de integração desta zona no resto do tecido 

urbano e do quotidiano portuense – anulando, ou tentando anular, o sentimento de 

viver periférico que actualmente se sente.  

A simbologia do lugar onde se insere, indelevelmente ligado aos movimentos 

oposicionistas ao Estado Novo, releva a importância da sua possível adaptação a um 

memorial que possibilite a divulgação de parte importante da memória da cidade e do 

país. Neste sentido, também são de considerar os trabalhos de infra-estruturação 

urbana noutras áreas para além do abastecimento de água, como por exemplo a do 

transporte urbano e a patente importância desta zona ao longo do período de 

afirmação desta rede infra-estruturante. 

 

6. Reservatório do Ameal 

6.1. Condicionantes à intervenção:  

A equação de um novo uso deverá contemplar a exploração e rentabilização tanto do 

espaço interior como do exterior, como ainda da situação gerada pela altimetria deste 

equipamento a qual amplia os potenciais de visualização das envolventes próxima e 

distante, tirando partido da sua localização geográfica relativamente ao conjunto da 

cidade do Porto. 

6.2. Factores de ligação à comunidade a levar em conta na equação do uso do 

equipamento: 

Este equipamento tem uma forte presença física na estrutura do bairro onde se insere. 

Para além de possíveis parcerias a estabelecer com algumas entidades ligadas à cultura 

e ao espectáculo, seria positivo inclui-lo na revitalização das várias dinâmicas do 

próprio bairro, contribuindo como factor de coesão dentro desta estrutura habitacional 

da cidade mas também como factor de integração desta zona no resto do tecido urbano 
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e quotidiano portuense – anulando, ou tentando anular, o sentimento de viver 

periférico que actualmente se sente.  

 

7. Central do Sousa e Casa do chefe da central (Casa do Pacheco) 

7.1. Condicionantes à intervenção:  

A intervenção deverá levar em consideração o terreno onde se implanta a central e não 

apenas o edifício, tirando partido do cadastro geral, propriedade do município do 

Porto, do qual fazem parte os terrenos a jusante e a montante na margem direita do rio 

Sousa, assim como a casa do ex-chefe da central, numa perspectiva de dinamização da 

zona onde se insere, evitando a redução desta instalação a um simples objecto 

arquitectónico, o que seguramente aconteceria no caso de não se contemplar o todo, 

privilegiando apenas uma das partes.  

A casa do Pacheco deverá ser equacionada em paralelo com a Central do Sousa e não 

isoladamente. Nesse sentido, a alienação deste património não se vislumbra desejável.  

7.2. Factores de ligação à comunidade a levar em conta na equação do uso do 

equipamento: 

Se, por um lado, o equipamento se insere numa das zonas mais deprimidas do 

concelho de Gondomar, por outro, a sua situação estratégica permite pensar que o seu 

papel na organização e dinamização desta área de transição de paisagem da área 

metropolitana do Porto pode vir a revelar-se como uma âncora, numa perspectiva de 

revitalização do território e das comunidades onde se insere e das suas estruturas civis 

de associação desde a cultura ao desporto. Daí a importância de se equacionar a 

integração das entidades locais mas igualmente de se pensar no uso desta estrutura e 

terrenos adjacentes como forte pólo de atracção turístico nas mais variadas vertentes, 

desde o cultural, o industrial, até ao lazer. Por outro lado, a existência de uma 

barragem e de uma mini-hídrica (embora desactivadas) poderão dotar a área de uma 

auto-sustentabilidade equilibrada em termos energéticos, ambientais e paisagísticos. 

Este equipamento, já por várias vezes equacionado para constituir a sede de um museu 

da água, é absolutamente apropriado para esse fim, devendo a sua utilização para 

outras funções (nomeadamente as que atrás se referiram) não ser impeditiva de se 

tornar num dos pólos de interpretação do sistema geral de abastecimento de água à 

cidade e à região do Grande Porto. A sua função, claramente didáctica, pedagógica e 

científica merece ocupar o fulcro da intervenção a projectar. É um património 

industrial de grande relevância cujos processos de funcionamento é relativamente fácil 

reproduzir de forma virtual. 

 

8. Central de Zebreiros 

8.1. Condicionantes à intervenção:  

A operação a levar a cabo deverá considerar todo o conjunto patrimonial e não apenas 

os edifícios. As potencialidades desta zona da margem direita do rio Douro são 

singulares no contexto da paisagem duriense. O equipamento pode constituir uma 
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marca distintiva no âmbito do tratamento das suas margens, inclusivamente no que 

respeita ao areal e aos poços de captação (claramente perigosos como se encontram, 

mas de um valor acrescentado grande essencial à compreensão do processo de 

abastecimento de água à cidade do Porto). A circunscrição da operação de valorização 

deste património, reduzida ao edifício-objecto, claramente desperdiçaria as qualidades 

da sua circunstância e valor patrimonial, se equacionada a paisagem e o conjunto que a 

forma, entre edificado, rio, praia e vegetação. 

8.2. Factores de ligação à comunidade a levar em conta na equação do uso do 

equipamento: 

Para além de toda a relevância que significa a adaptação de uso deste equipamento a 

uma função de exploração turística, hoteleira e restauração, é igualmente de 

equacionar, no âmbito da situação geográfica, o seu aproveitamento como retaguarda 

de práticas desportiva em terra e no rio, criando relações com o movimento associativo 

e federativo na área do desporto, mas também estabelecendo protocolos com as várias 

câmaras da região.  

 

9. Central e Reservatório do Carvalhido 

9.1. Condicionantes à intervenção:  

O acesso e a utilização das coberturas, integrado no uso do terreno geral deverão levar 

em conta o reforço estrutural das mesmas, salientando as mais-valias da sua condição 

de esplanada e de parque, com carácter público. 

9.2. Factores de ligação à comunidade a levar em conta na equação do uso do 

equipamento: 

O conjunto (Central e reservatório) do Carvalhido encontra-se posicionado num local 

relativamente central face ao tecido habitacional onde se insere, ocupando também 

uma posição privilegiada e fulcral quando considerados alguns equipamentos públicos 

existentes na zona. Todavia, nenhum destes equipamentos possui (por razões inerentes 

às suas funções específicas) nem vocação, nem terrenos para desempenhar funções de 

coesão social no contexto das populações residentes. 

Esta propriedade, quando pensada na sua totalidade e preservando o seu uso actual no 

âmbito do sistema de abastecimento de água à cidade do Porto, poderia cumprir 

aquela função, tirando partido da plataforma estável que constitui a cobertura do 

reservatório, constituindo, à semelhança do que foi já elencado para estruturas 

semelhantes (e.g. Santo Isidro), um recinto de público de carácter polivalente e 

multiuso, com possibilidade de ter uma programação durante todo o ano, realizada 

com os contributos de diferentes áreas da cultura, do desporto e do lazer. 

10. Arca de Água (Arca Velha, Arca Nova e percurso dos subterrâneos) 

10.1. Condicionantes à intervenção:  

Este bem patrimonial necessita de uma intervenção estrutural profunda em toda a sua 

extensão, para se tornar visitável, sem riscos prováveis para os seus utilizadores, 
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devendo preocupar-se com as acessibilidades, nomeadamente dos que têm mobilidade 

reduzida. 

Para conferir qualidade e conforto ao público, deverá ser feita uma intervenção no 

jardim (entrada/saída e nos lavadouros), um passadiço ao longo do percurso 

subterrâneo e a beneficiação da electrificação/iluminação. 

10.2. Factores de ligação à comunidade a levar em conta na equação do uso do 

equipamento: 

A consideração de várias tipologias de percurso (desde o parcial até ao total) deverá 

ser prevista, permitindo a sua utilização por diferentes tipos de público. Assim, o 

estudo de valorização terá certamente em equação essas diferentes formas de uso, 

criando condições para que, especialmente no caso dos percursos mais longos, poder 

haver estâncias intermédias de apoio, situadas noutros pontos de interesse do sistema, 

de forma a criar condições para um uso mais confortável e, sobretudo, seguro, da 

instalação. 

Esta infra-estrutura possui claramente um pendor multi-temático podendo ser 

explorado em várias vertentes. Como atrás afirmado, dependendo do tipo de público-

alvo, as diversas situações de uso deveriam ficar acauteladas à partida, assim como, à 

semelhança do lavadouro existente na envolvente poente, os acordos com várias 

entidades desde as administrativas às da sociedade civil – culturais, educativas, de 

investigação e desenvolvimento, colectividades e associações. 

 

11. Lavadouro da Arca de Água 

11.1. Condicionantes à intervenção:  

Em paralelo com o estudo desta infra-estrutura (ligada ao ponto anterior do presente 

texto), a sua exposição e visibilidade conferem-lhe qualidades de equipamento de uso 

público, eventualmente com a recuperação da sua função original e com a adequação 

do restante terreno à cota superior a esse uso, ou à complementaridade de uso do 

conjunto da Arca de Água. 

11.2. Factores de ligação à comunidade a levar em conta na equação do uso do 

equipamento: 

Dada a possibilidade deste equipamento municipal poder, como atrás referido, 

constituir um espaço complementar do complexo da Arca de Água e dos subterrâneos 

(e, até do próprio jardim público) seria de ponderar a sua utilização para actividades 

de lazer (espaço singular adjacente a uma via urbana de grande circulação). O seu 

carácter de estância, de espaço de estar, de contacto com a água, em paralelo com a 

evocação da sua função original, poderia proporcionar um espaço propício à 

exploração (sob programa geral) pelas entidades culturais e administrativas da 

freguesia de Paranhos, para o que, o envolvimento da Junta de Freguesia poderia 

revelar-se decisivo. 
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12. Subterrâneo no leito do Rio da Vila (infra-estrutura de saneamento) 

12.1. Condicionantes à intervenção:  

Deverá ser realizado um levantamento prévio das condicionantes actuais ao uso desta 

infra-estrutura de forma a se ter um quadro claro das suas potencialidades na 

eventualidade de usos complementares ou de alteração de uso. Nesse sentido, é de 

equacionar uma avaliação estrutural e ambiental do mesmo para que se enquadre no 

estudo de valorização, as devidas acções de reforço de segurança, estabilidade e 

conforto. Igualmente se torna necessário a realização de um levantamento rigoroso da 

extensão em que se pretende intervir. 

12.2. Factores de ligação à comunidade a levar em conta na equação do uso do 

equipamento: 

A sua acção deveria ser, sobretudo, pedagógica e didáctica, privilegiando a 

componente histórica relacionada com o processo de instalação do sistema de esgotos 

da cidade, recorrendo a meios tecnológicos virtuais para a sua realização. Como é uma 

estrutura que percorre várias áreas da zona central do Porto, torna-se importante, à 

semelhança do assumido para a arca de água e subterrâneos associados, a equação de 

pontos de contacto com a superfície e a sua possível relação no contexto de um 

programa mais alargado que envolva outras instituições da cidade situadas no seu 

percurso. 

 

13. ETAR e Central de Sobreiras e Ejector das Visitas (ejector do Ouro) 

13.1. Condicionantes à intervenção:  

Dada a importância histórica deste equipamento no âmbito da instalação do serviço de 

saneamento da cidade, o seu interior deverá ser despojado de todos os elementos que 

possam perturbar a leitura correcta da sua situação original. 

Por outro lado, qualquer intervenção deverá acautelar a ligação histórica entre estas 

infra-estruturas. 

13.2. Factores de ligação à comunidade a levar em conta na equação do uso do 

equipamento: 

O conjunto museológico composto por estas duas infra-estruturas (de enorme 

relevância na compreensão da drenagem das águas residuais da cidade do Porto) 

merece ser encarado como um dos pólos de interpretação do sistema geral 

privilegiados. A sua função, claramente didáctica, pedagógica e científica merece 

ocupar o fulcro da intervenção a projectar. 

Mais ainda se acrescenta que a ETAR possui uma sala polivalente que pode ser 

aproveitada por entidades externas à empresa para a realização de acções de formação 

e desenvolvimento; a existência de um parque desportivo nos terrenos adjacentes ao 

edifício da ETAR pode ser ma mais-valia para a zona onde se insere, sendo necessário 

sondar as entidades ligadas à actividade desportiva da zona no sentido de as envolver 
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numa gestão (ou pelo menos numa utilização) participada do recinto, abrindo-o à 

comunidade 

 

14. ETAR do Freixo 

14.1. Condicionantes à intervenção:  

Definição clara da área objecto de estudo sem colidir com a infra-estrutura e seu 

normal funcionamento. 

14.2. Factores de ligação à comunidade a levar em conta na equação do uso do 

equipamento: 

Este equipamento situa-se numa zona bastante importante no plano ambiental, na 

parte mais a sul do vale de Campanhã, entre as margens de dois rios estruturantes 

deste sítio e na área mais a sul de um conjunto ambiental que compreende, 

precisamente, as bacias desses dois rios, o Tinto e o Torto. Nesse sentido, este seu 

posicionamento, tendo muito de estratégico, deverá ser explorado como plataforma de 

articulação entre os diferentes factores preponderantes no local, presumindo-se que tal 

objectivo se concretizaria, afirmando o exemplo e a excelência da sua função no 

contexto da despoluição do troço final a bacia do Douro. Por último, seria de 

aprofundar os protocolos com as instituições de ensino (e não só) de forma a 

rentabilizar ainda mais as suas vertentes didácticas e pedagógicas no âmbito de uma 

política forte de educação ambiental. À semelhança da ETAR de Sobreiras, este 

equipamento possui uma sala polivalente que pode ser aproveitada por entidades 

externas à empresa para a realização de acções de formação e informação e de 

desenvolvimento local e regional. Não se exclui também, a utilização da superfície 

verde do terreno para actividades desportivas consonantes com as suas características 

e condicionantes específicas, desde que devidamente salvaguardados os 

melhoramentos necessários ao conforto dos utilizadores, especialmente no que respeita 

ao conforto ambiental. 

 

15. Parque edificado da Sede  

15.1. Condicionantes à intervenção:  

Considerando que o que aqui se intitula de”Parque edificado da Sede” contempla, para 

além da propriedade sita à Rua de Nova Sintra (edifícios, equipamentos, jardim e 

mata), igualmente a casa e terreno da “Quinta de baixo”, julga-se de interesse que todo 

este conjunto seja equacionado como um todo. Nesse sentido, na consciência de que 

existem projectos e obras actualmente em desenvolvimento será um imperativo de 

base adequar o estudo de valorização deste património à situação de obra existente. 

Contudo, tal não deve ser pensado univocamente, antes pelo contrário, garantindo que 

decorre nos dois sentidos, procedendo-se, eventualmente a afinações nos projectos e 

obra em curso e no próprio estudo de valorização da propriedade em geral. 

15.2. Factores de ligação à comunidade a levar em conta na equação do uso do 

equipamento: 
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Este parque edificado constitui o centro nevrálgico da acção da empresa. Para além 

disso, a sua localização numa zona estratégica da freguesia do Bonfim e do próprio 

bairro oriental da cidade do Porto, conferem-lhe as qualidades necessárias para se 

estabelecer como plataforma preferencial entre as várias entidades municipais que se 

situam nas suas proximidades, mas também para envolver um conjunto de entidades 

particulares, nomeadamente as recreativas, associativas, desportivas e culturais que 

ainda existem nesta zona portuense. Nesse sentido, para além das diversas obras de 

manutenção e ampliação do parque edificado, seria de considerar a estruturação de um 

espaço que pudesse salientar, de facto, as mais-valias que a sua própria constituição 

relativamente diversificada proporciona. O carácter de parque público (atentando na 

existência de um contínuo verde composto por mata e jardim) é de interesse público 

como conjunto, devendo ser elaborado um programa para a sua exploração partilhada 

e participada por várias entidades coordenado pela própria empresa com o apoio das 

respectivas estruturas e empresas municipais da CMP. A sua propriedade fundacional 

relativamente a todo o restante sistema sublinha ainda a necessidade de se equacionar 

a sua vertente museológica, numa perspectiva pedagógica, didáctica e científica, mas 

também, em consonância com as outras operações de valorização patrimonial, a sua 

componente de responsabilidade e acção cívica e de cidadania.  

 

 

C. Factores relativos ao destino da rede em geral  

 

No geral, o património edificado de maior relevância e visibilidade pública ficou 

enunciado nos pontos e alíneas anteriores. Contudo, toda uma rede de pequenos 

equipamentos públicos (marcos fontanários, chafarizes, fontes e lavadouros) merece 

uma atenção particular pois, tanto na vertente sócio-histórica como na que concerne a 

possível reintegração no sistema de equipamentos públicos urbanos constitui um valor 

singular. Para além disso, considerando que a rede em atenção é alvo de acções de 

manutenção e expansão, a mesma atenção deverá ser dada às redes desactivadas, 

equacionando-lhes novo uso ou, no mínimo, possibilitando a leitura da sua 

importância na história da afirmação do serviço. 

Por último, torna-se vital para a formação de um plano consistente e substantivo, 

proceder à compilação documental e/ou levantamento cadastral dos terrenos que 

foram sendo adquiridos para a consecução do serviço, muitas vezes esquecidos, de 

forma a se conseguir obter uma mancha o mais completa possível da propriedade em 

causa, permitindo a sua consideração na definição de políticas públicas para o 

território portuense.  
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APÊNDICE 5 

Reportagem fotográfica sobre o estado actual do processo de criação da 
Unidade de Informação e Interpretação do Património da Águas do Porto 
(U2IP) – componentes Arquivo e Museu 
 
 
 
 
 
O conjunto de imagens que a seguir se apresenta visa dar a conhecer a parte visível do 

estado do processo de formação e consolidação da U2IP no que concerne à sua vertente 

de localização e de organização do espaço e criação de núcleos específicos, situada na 

cave do edifício-sede da Águas do Porto. Os trabalhos em curso, inseridos no âmbito 

da ficha de projecto que igualmente constitui um apêndice próprio visam, no 

calendário aí estabelecido, dar desenvolvimento ao objectivo de cumprir a sua 1ª fase 

correspondente à organização dos diferentes acervos e núcleos, etapa preparatória das 

fases seguintes dedicadas respectivamente à salvaguarda e à publicação. 

 

As imagens mostram-nos, sumariamante, algo da situação anterior e, sobretudo, o 

estado actual da organização e adequação do espaço existente aos núcleos de arquivo e 

museu. 
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Fig.1 – Acumulação de documentação nas salas e nos corredores 
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Fig.2 – Acumulação de documentação nas salas e nos corredores 

 
Fig.3 – Acumulação de documentação nas salas e nos corredores 
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Fig.4 – Acumulação de documentação nas salas e nos corredores 

 
Fig.5 – Acumulação de documentação nas salas e nos corredores 
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Fig.6 – Acumulação de documentação nas salas e nos corredores 

 
Fig.7 – Acumulação de documentação nas salas e nos corredores 
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Fig.8 – Arquivo de Obra 

 
Fig.9 – Arquivo de Obra 

 
Fig.10 – Arquivo de Obra 



 885

 
Fig.11 – Arquivo de Obra 

 
Fig.12 – Arquivo de Obra 

 
Fig.13 – Arquivo de Obra 
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Fig.14 – Arquivo de Obra 

 
Fig.15 – Arquivo de Obra 

 
Fig.16 – Arquivo de Obra 
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Fig.17 – Arquivo Recursos Humanos 

 
Fig.18 – Arquivo Recursos Humanos 

 
Fig.19 – Arquivo Administração 
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Fig.20 – Arquivo Administração 

 
Fig.21 – Arquivo Administração 

 
Fig.22 – Arquivo Financeiro 
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Fig.23 – Arquivo Financeiro 

 
Fig.24 – Arquivo Financeiro 
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Fig.25 – Sala da Biblioteca 

 
Fig.26 – Sala da Biblioteca  

 
Fig.27 – Sala da Biblioteca  
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Fig.28 – Núcleo 1 do Museu – áreas temáticas do serviço dos ex-SMAS (estudos e construção) 
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Fig.29 – Núcleo 1 do Museu – áreas temáticas do serviço dos ex-SMAS (estudos e construção) 
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Fig.30 – Entrada da U2IP – acesso ao núcleo 1 do museu  
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Fig.31 – Núcleo 1 do Museu – áreas temáticas do serviço dos ex-SMAS 
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Fig.32 – Núcleo 1 do Museu – áreas temáticas do serviço dos ex-SMAS 

 
Fig.33 – Núcleo 1 do Museu – áreas temáticas do serviço dos ex-SMAS 

 
Fig.34 – Núcleo 1 do Museu – áreas temáticas do serviço dos ex-SMAS 
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Fig.35 – Núcleo 1 do Museu – áreas temáticas do serviço dos ex-SMAS 

 
Fig.36 – Núcleo 1 do Museu – áreas temáticas do serviço dos ex-SMAS 
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Fig.37 – Núcleo 1 do Museu – áreas temáticas do serviço dos ex-SMAS 
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Fig.38 – Núcleo 1 do Museu – áreas temáticas do serviço dos ex-SMAS 

 
Fig.39 – Núcleo 1 do Museu – áreas temáticas do serviço dos ex-SMAS 

 
Fig.40 – Núcleo 1 do Museu – áreas temáticas do serviço dos ex-SMAS 
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Fig.41 – Núcleo 2 do Museu – áreas temáticas do serviço dos ex-SMAS (laboratório) 

 
Fig.42 – Núcleo 2 do Museu – áreas temáticas do serviço dos ex-SMAS (laboratório) 

 
Fig.43 – Núcleo 2 do Museu – áreas temáticas do serviço dos ex-SMAS (laboratório) 
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Fig.44 – Núcleo 2 do Museu – áreas temáticas do serviço dos ex-SMAS (posto médico) 
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Fig.45 – Núcleo 2 do Museu – áreas temáticas do serviço dos ex-SMAS (laboratório) 
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Fig.46 – Núcleo 2 do Museu – áreas temáticas do serviço dos ex-SMAS (laboratório) 

 
Fig.47 – Núcleo 2 do Museu – áreas temáticas do serviço dos ex-SMAS (laboratório) 

 
Fig.48 – Núcleo 2 do Museu – áreas temáticas do serviço dos ex-SMAS (laboratório) 
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Fig.49 – Núcleo 2 do Museu – áreas temáticas do serviço dos ex-SMAS (laboratório) 
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Fig.50 – Núcleo 2 do Museu – áreas temáticas do serviço dos ex-SMAS (laboratório) 

 
Fig.51 – Núcleo 2 do Museu – áreas temáticas do serviço dos ex-SMAS (laboratório) 

 
Fig.52 – Núcleo 2 do Museu – áreas temáticas do serviço dos ex-SMAS (laboratório) 
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Fig.53 – Núcleo 2 do Museu – áreas temáticas do serviço dos ex-SMAS (estudos e construção) 

 
Fig.54 – Núcleo 2 do Museu – áreas temáticas do serviço dos ex-SMAS (estudos e construção) 

 
Fig.55 – Núcleo 2 do Museu – áreas temáticas do serviço dos ex-SMAS (estudos e construção) 
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Fig.56 – Núcleo 2 do Museu – áreas temáticas do serviço dos ex-SMAS (estudos e construção) 
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Fig.57 – Núcleo 2 do Museu – áreas temáticas do serviço dos ex-SMAS (estudos e construção) 

 
Fig.58 – Núcleo 2 do Museu – áreas temáticas do serviço dos ex-SMAS (estudos e construção) 

 
Fig.59 – Núcleo 2 do Museu – áreas temáticas do serviço dos ex-SMAS (laboratório) 
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Fig.60 – Núcleo 2 do Museu – áreas temáticas do serviço dos ex-SMAS (estudos e construção) 

 
Fig.61 – Núcleo 1 do Museu – áreas temáticas do serviço dos ex-SMAS (estudos e construção) 
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Fig.62 – Núcleo 1 do Museu – áreas temáticas do serviço dos ex-SMAS (estudos e construção e arquivo geral) 
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Fig.63 – Núcleo 1 do Museu – áreas temáticas do serviço dos ex-SMAS (estudos e construção e arquivo geral) 
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Fig.64 – Núcleo 1 do Museu – áreas temáticas do serviço dos ex-SMAS (oficinas) 



 914

 
Fig.65 – Núcleo 1 do Museu – áreas temáticas do serviço dos ex-SMAS (oficinas) 
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Fig.66 – Núcleo 1 do Museu – áreas temáticas do serviço dos ex-SMAS (oficinas) 
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Fig.67 – Núcleo 1 do Museu – áreas temáticas do serviço dos ex-SMAS (comunicações e contabilidade) 
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Fig.68 – Núcleo 1 do Museu – áreas temáticas do serviço dos ex-SMAS (comunicações, contabilidade e comercial) 
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Fig.69 – Núcleo 1 do Museu – áreas temáticas do serviço dos ex-SMAS (comunicações, contabilidade e comercial) 
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Fig.70 – Núcleo 1 do Museu – áreas temáticas do serviço dos ex-SMAS (estudos e construções – sala de desenho) 
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Fig.71 – Núcleo 1 do Museu – áreas temáticas do serviço dos ex-SMAS (estudos e construções – sala de desenho) 
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Fig.72 – Núcleo 1 do Museu – áreas temáticas do serviço dos ex-SMAS 

 
Fig.73 – Núcleo 1 do Museu – áreas temáticas do serviço dos ex-SMAS 

 
Fig.74 – Núcleo 1 do Museu – áreas temáticas do serviço dos ex-SMAS (estudos e construções – sala de desenho) 
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Fig.75 – Núcleo 1 do Museu – áreas temáticas do serviço dos ex-SMAS (estudos e construções – sala de desenho) 

 
Fig.76 – Núcleo 1 do Museu – áreas temáticas do serviço dos ex-SMAS 

 
Fig.77 – Núcleo 1 do Museu – áreas temáticas do serviço dos ex-SMAS  
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Fig.78 – Núcleo 1 do Museu – áreas temáticas do serviço dos ex-SMAS 
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Fig.79 – Núcleo 1 do Museu – áreas temáticas do serviço dos ex-SMAS (serviços administrativos e estudos/construções) 
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Fig.80 – Núcleo 1 do Museu – áreas temáticas do serviço dos ex-SMAS (estudos e construções – fotografia) 



 926

  
Fig.81 – Núcleo 1 do Museu – áreas temáticas do serviço dos ex-SMAS (estudos e construções – fotografia) 
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Fig.82 – Núcleo 1 do Museu – áreas temáticas do serviço dos ex-SMAS (estudos e construções e administração) 
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Fig.83 – Núcleo 1 do Museu – áreas temáticas do serviço dos ex-SMAS (comercial) 

 
Fig.84 – Núcleo 1 do Museu – áreas temáticas do serviço dos ex-SMAS 

 
Fig.85 – Núcleo 1 do Museu – áreas temáticas do serviço dos ex-SMAS 
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Fig86 – Núcleo 1 do Museu – áreas temáticas do serviço dos ex-SMAS (comercial – contadores) 

 
Fig87 – Núcleo 1 do Museu – áreas temáticas do serviço dos ex-SMAS (comercial – contadores) 

 
Fig.88 – Núcleo 1 do Museu – áreas temáticas do serviço dos ex-SMAS (obra e comercial) 
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Fig.89 e 90 – Núcleo 1 do Museu – áreas temáticas do serviço dos ex-SMAS (obra) 
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Fig.91 – Núcleo 1 do Museu – áreas temáticas do serviço dos ex-SMAS 
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Fig92 – Núcleo 1 do Museu – áreas temáticas do serviço dos ex-SMAS 
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Fig.93 – Núcleo 1 do Museu – áreas temáticas do serviço dos ex-SMAS 

 
Fig94 – Núcleo 1 do Museu – áreas temáticas do serviço dos ex-SMAS 

 
Fig.95 – Núcleo 3 do Museu – áreas temáticas do serviço dos ex-SMAS (sala das caldeiras) 
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Fig.96 – Núcleo 3 do Museu – áreas temáticas do serviço dos ex-SMAS (sala das caldeiras) 

 
Fig.97 – Núcleo 3 do Museu – áreas temáticas do serviço dos ex-SMAS (sala das caldeiras) 

 
Fig.98 – Núcleo 3 do Museu – áreas temáticas do serviço dos ex-SMAS (sala das caldeiras) 
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Fig.99 – Núcleo 3 do Museu – áreas temáticas do serviço dos ex-SMAS (sala das caldeiras) 

 
Fig.100 – Núcleo 3 do Museu – áreas temáticas do serviço dos ex-SMAS (sala das caldeiras) 
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Fig.101 – Núcleo 4 do Museu – áreas temáticas do serviço dos ex-SMAS 

 
Fig.102 – Núcleo 4 do Museu – áreas temáticas do serviço dos ex-SMAS 
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Fig.105 – Núcleo 5 do Museu – áreas temáticas do serviço dos ex-SMAS (financeiro) 

 
Fig.106 – Núcleo 5 do Museu – áreas temáticas do serviço dos ex-SMAS (financeiro – comercial e contabilidade) 
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Fig.107 – Núcleo 5 do Museu – áreas temáticas do serviço dos ex-SMAS (financeiro – comercial) 

 
Fig.108 – Núcleo 5 do Museu – áreas temáticas do serviço dos ex-SMAS (financeiro – contabilidade) 

 
Fig.109 – Núcleo 5 do Museu – áreas temáticas do serviço dos ex-SMAS (financeiro – contabilidade) 
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Fig.110 – Núcleo 5 do Museu – áreas temáticas do serviço dos ex-SMAS (financeiro – comercial) 

 
Fig.111 – Núcleo 1 do Museu – áreas temáticas do serviço dos ex-SMAS 

 
Fig.112 – Saída da U2IP 
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Fig.113 – Saída da U2IP  

























































VISTA PANORÂMICA DO PORTO ENTRE O PALÁCIO DOS CARRANCAS E O JARDIM DA CORDOARIA, [1890], ARQUIVO  MUSEU DA CIÊNCIA FCUP



CARTA DO PORTO DE 1892, QUADRÍCULA DA ÁREA EM TORNO DA PRAÇA DOS VOLUNTÁRIOS DA RAÍNHA, 
AUGUSTO TELLES FERREIRA,  ARQUIVO HISTÓRICO MUNICIPAL DO PORTO

28





30





FONTE MONUMENTAL, PRAÇA DOS VOLUNTÁRIOS DA RAÍNHA, 1885, ARQUIVO  SMAS
 

32



FONTE MONUMENTAL, PRAÇA DOS VOLUNTÁRIOS DA RAÍNHA, 1886, ARQUIVO  SMAS



ALBERTO FERREIRA, JARDIM DA CORDOARIA JUNTO AO HOSPITAL DE SANTO ANTÓNIO 
E À ESCOLA MÉDICA, [CERCA DE 1900], ARQUIVO  TIPOGRAFIA PENINSULAR

ALBERTO FERREIRA, JARDIM DA CORDOARIA JUNTO À CADEIA DA RELAÇÃO 
E À TORRE DOS CLÉRIGOS, [CERCA DE 1900], ARQUIVO  TIPOGRAFIA PENINSULAR

ALBERTO FERREIRA, RUA DO TRIUNPHO, [CERCA DE 1900], 
ARQUIVO  TIPOGRAFIA PENINSULAR

ALBERTO FERREIRA, JARDIM DA CORDOARIA,[CERCA DE 1900], 
ARQUIVO  TIPOGRAFIA PENINSULAR

34



ALBERTO FERREIRA, PRAÇA DOS VOLUNTÁRIOS DA RAÍNHA, [CERCA DE 1900],
ARQUIVO  TIPOGRAFIA PENINSULAR



ALBERTO FERREIRA, JARDIM DA CORDOARIA, JUNTO AO MERCADO DO ANJO
 [CERCA DE 1900], ARQUIVO  TIPOGRAFIA PENINSULAR

ALBERTO FERREIRA,MERCADO DO PEIXE E ANTIGA RODA
[CERCA DE 1900], ARQUIVO  TIPOGRAFIA PENINSULAR

ALBERTO FERREIRA, RUA DO MERCADO DO ANJO JUNTO AO EDIFÍCIO DA ACADEMIA
POLITÉCNICA [CERCA DE 1900], ARQUIVO  TIPOGRAFIA PENINSULAR

36



ALBERTO FERREIRA, PRAÇA DOS VOLUNTÁRIOS DA RAÍNHA, [CERCA DE 1900], ARQUIVO  TIPOGRAFIA PENINSULAR



38

ENVOLVENTE À NOVA IGREJA DE CEDOFEITA, RUA DA CARVALHOSA, 
PROJECTO DE JOSÉ MARQUES DA SILVA, 1899, ARQUIVO  IAMS

 



PARADA DE RECEPÇÃO AO REI D. CARLOS, RUA DO TRIUNFO, 1906, ARQUIVO  CPF/ MC



40

ESQUISSO PARA A IMPLANTAÇÃO DO NOVO TEATRO MUNICIPAL DO PORTO, 
PROJECTO DE JOSÉ MARQUES DA SILVA 

AQUANDO DA DISCUSSÃO EM TORNO DA DESLOCAÇÃO DOS 
PRINCIPAIS MERCADOS DA CIDADE PARA OUTRAS ÁREAS,

 1900, ARQUIVO  IAMS
 



ENTRADA DO MERCADO DO ANJO, [1920],  FUNDO DE POSTAIS DO SR. NAPOLEÃO, ARQUIVO  CPF/ MC



42

ESQUISSO PARA O DESENHO DO MERCADO DO PEIXE, 
PROJECTO DE JOSÉ MARQUES DA SILVA AQUANDO DA DISCUSSÃO 

EM TORNO DA DESLOCAÇÃO DOS PRINCIPAIS MERCADOS DA CIDADE PARA OUTRAS ÁREAS,
 1900, ARQUIVO  IAMS

 



MERCADO DO PEIXE, 1900,  FUNDO DE POSTAIS DO SR. NAPOLEÃO, ARQUIVO  CPF/ MC



44

INSERÇÃO DO PRÉDIO DAS CARMELITAS NO QUARTEIRÃO, 
PROJECTO DE JOSÉ MARQUES DA SILVA, 1905, ARQUIVO  IAMS

 



AURÉLIO DA PAZ DOS REIS, 
DESFILE DO CORPO DA GUARDA SUBINDO A RUA DAS CARMELITAS,[1910], 
ARQUIVO  CPF/ MC



AURÉLIO DA PAZ DOS REIS, CORTEJO CIVIL (1ª DE MAIO) JUNTO AO JARDIM DE S. LÁZARO, 
1905, ARQUIVO  CPF/ MC





JARDIM DE S.LÁZARO, [1900], FUNDO DE POSTAIS DO SR. NAPOLEÃO, CPF/ MC

ALBERTO FERREIRA, BIBLIOTECA MUNICIPAL, [1900], ARQUIVO  TIPOGRAFIA PENINSULAR
 

48



ALBERTO FERREIRA, AVENIDA (HOJE) RODRIGUES DE FREITAS (ANTIGA RUA DO REIMÃO),
 [1900], ARQUIVO  TIPOGRAFIA PENINSULAR
 



FACHADA SUL DA UNIVERSIDADE,  [1911], FUNDO DE POSTAIS DA BPMPLARGO DA UNIVERSIDADE E IGREJAS DO CARMO E CARMELITAS, 
[1911], FUNDO DE POSTAIS DO SR. NAPOLEÃO,  CPF/ MC

50



FACHADAS SUL E NASCENTE DO EDIFÍCIO DA UNIVERSIDADE, JUNTO AO JARDIM 
DA CORDOARIA E AO MERCADO DO ANJO [1915], FUNDO DE POSTAIS DA BPMP
 



ALBERTO FERREIRA,  DUAS VISTAS DA RUA DAS CARMELITAS EM ALTURAS DIFERENTES DO ANO, [1900], ARQUIVO  TIPOGRAFIA PENINSULAR
 



AURÉLIO DA PAZ DOS REIS, PROCISSÃO DE NOSSA SENHORA DA SAÚDE,
 RUA DAS CARMELITAS, 1908, ARQUIVO  CPF/ MC



AURÉLIO DA PAZ DOS REIS, GAVETO DA PRAÇA DA UNIVERSIDADE 
COM A PRAÇA PARADA LEITÃO,  [1905], ARQUIVO  CPF/ MC

AURÉLIO DA PAZ DOS REIS, CORTEJO CARNAVAL FENIANOS, 1908, ARQUIVO  CPF/ MC

AURÉLIO DA PAZ DOS REIS, CORTEJO CARNAVAL FENIANOS, 1908, ARQUIVO  CPF/ MC

54





AURÉLIO DA PAZ DOS REIS, CORTEJO CARNAVAL ACADÉMICO, 1908, ARQUIVO  CPF/ MC

56





58





60





62





AURÉLIO DA PAZ DOS REIS, CHEIA DO DOURO, 1909, ARQUIVO  CPF/ MC





66

JOSÉ MARQUES DA SILVA, ESQUISSO ALTERNATIVA AO TRAÇADO
DA FUTURA AVENIDA DAS NAÇÕES ALIADAS, [1915], ARQUIVO  IAMS



AURÉLIO DA PAZ DOS REIS, FOTOGRAFIA DA MAQUETA DE PROPOSTA PARA A FUTURA AVENIDA ENTRE AS PRAÇAS DA LIBERDADE E DA TRINDADE
 (DAS NAÇÕES ALIADAS), [1915], ARQUIVO  CPF/ MC





AURÉLIO DA PAZ DOS REIS, ESCALADA DA TORRE DOS CLÉRIGOS, 1919, ARQUIVO CENTRO PORTUGUÊS DE FOTOGRAFIA/ MC





AURÉLIO DA PAZ DOS REIS, DESFILE NA RUA DAS CARMELITAS [1920], ARQUIVO  CPF/ MC



72





PERSPECTIVA DO PORTO COM O OBSERVATÓRIO DA SERRA DO PILAR E A 
PONTE  D. MARIA PIA, AO FUNDO, [1920], AMB, CPF/ MC





PERSPECTIVA DO RIO DOURO JUNTO AO OBSERVATÓRIO DA SERRA DO PILAR, [1920], AMB, CPF/ MC





78



OBSERVATÓRIO DA SERRA DO PILAR, [1930], ARQUIVO CENTRAL DA REITORIA DA UNIVERSIDADE DO PORTO
 



80



INSTITUTO ZOOMARÍTIMO DA FOZ, [1925], ARQUIVO CENTRAL DA REITORIA DA UNIVERSIDADE DO PORTO



82



CASA ALVÃO, PRAÇA DA UNIVERSIDADE, [1924], ARQUIVO  CPF/ MC



84



CASA ALVÃO, PRAÇA DA UNIVERSIDADE, [1925], ARQUIVO  CPF/ MC



86

CASA ALVÃO, PÓRTICO DA ALA NORTE DA FACULDADE DE CIÊNCIAS, [1925], 
FOTOGRAFIA PUBLICADA EM 1925, ARQUIVO  CPF/ MC

CASA ALVÃO, ÁTRIO DE QUÍMICA, [1925], CPF/ MC,
CEDIDA PELO MUSEU DA CIÊNCIA DA FCUP

CASA ALVÃO, ÁTRIO DE ENTRADA, LADO NORTE, [1925], CPF/ MC, 
CEDIDO PELO MUSEU DA CIÊNCIA



CASA ALVÃO, ESCADA PRINCIPAL DA FACULDADE DE CIÊNCIAS, [1925],
 CPF/ MC, CEDIDA PELO MUSEU DA CIÊNCIA DA FCUP



CASA ALVÃO, BIBLIOTECA DA FACULDADE DE CIÊNCIAS, [1925], CPF/ MC

CASA ALVÃO, LABORATÓRIO DE ZOOLOGIA, [1950], CPF/ MC

CASA ALVÃO, SALÃO NOBRE, [1925], CPF/ MC, 
CEDIDA PELO MUSEU DA CIÊNCIA DA FCUP

CASA ALVÃO, MUSEU DE BOTÂNICA, CPF/ MC

CASA ALVÃO, MUSEU DE ANTROPOLOGIA, [1925], CPF/ MC CASA ALVÃO, MUSEU DE MINERALOGIA, [1925], CPF/ MC





90





92





94





96

ANFITEATRO DE GEOLOGIA



RUA DAS CARMELITAS

P
R

A
Ç

A
 P

A
R

A
D

A
 L

E
IT

Ã
O

A
N

FI
TE

A
TR

O
 D

E
G

E
O

LO
G

IA

ÁTRIO DE 
QUÍMICA

PISO 0

N

JARDIM DA CORDOARIA

PÓRTICO

LABORATÓRIO 
FERREIRA DA SILVA

MUSEU DE 
HISTÓRIA 
NATURAL

MUSEU DE 
HISTÓRIA 
NATURAL

MUSEU DE 
HISTÓRIA 
NATURAL

ÁTRIO



98





100



FACULDADE DE FARMÁCIA, [1931],  ARQUIVO CENTRAL DA REITORIA



102



FACULDADE DE MEDICINA, [1932],  ARQUIVO CENTRAL DA REITORIA



104



FACULDADE DE FARMÁCIA, [1935],  ARQUIVO DE O PRIMEIRO DE JANEIRO



106



FACULDADE DE ENGENHARIA, [1934],  ARQUIVO CENTRAL DA REITORIA



108



CASA ALVÃO, MATERNIDADE, [1937], ARQUIVO  CPF/ MC



110



 FACULDADE DE ENGENHARIA, [1937],  ARQUIVO  CENTRAL DA REITORIA



112



MATERNIDADE, [1938],  ARQUIVO CENTRAL DA REITORIA



PRAÇA DA LIBERDADE E AVENIDA DAS NAÇÕES ALIADAS EM CONSTRUÇÃO, [1938], 
ARQUIVO PESSOAL DE ANTÓNIO MENÉRES

114





116



PRAÇA DA UNIVERSIDADE, [1937], IN ÁLBUM DA UNIVERSIDADE DO PORTO DE 1937, BPMP



118



MANUEL MARQUES, LOJA CHIADINHO, PRAÇA DA UNIVERSIDADE, 
ELEMENTOS DO PROJECTO DE ARQUITECTURA, 1934, 
CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO DA FAUP



120



MANUEL MARQUES, ARMAZÉNS DIAS, PRAÇA DA UNIVERSIDADE, 
ELEMENTOS DO PROJECTO DE ARQUITECTURA,  1939, 

CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO DA FAUP



122



MANUEL MARQUES, ARMAZÉNS CUNHAS, PRAÇA DA UNIVERSIDADE, 
ELEMENTOS DO PROJECTO DE ARQUITECTURA, [1939] E ESTUDO DE NEON,
 CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO DA FAUP



124





126

CMP, GABINETE DE ESTUDO DO PLANO GERAL DE URBANIZAÇÃO, 
PRIMEIRO ESQUEMA DAS GRANDES COMUNICAÇÕES, 
ENVIADO AO ARQUITECTO GIOVANNI MUZIO EM 7 DE MAIO DE 1940 , AHMP





128

ARQUITECTO GIOVANNI MUZIO, PLANO DE URBANIZAÇÃO DO PORTO,
 RECEBIDO PELO GABINETE DE ESTUDO DO PLANO GERAL DE URBANIZAÇÃO 
DA CMP,  EM 26 DE JUNHO DE 1940, 
AHMP









132



CMP, GABINETE DE ESTUDO DO PLANO GERAL DE URBANIZAÇÃO, LIGAÇÃO DE CARLOS ALBERTO COM A AVENIDA NORTE/ SUL,
 ENVIADO AO ARQUITECTO GIOVANNI MUZIO,  EM 24 DE AGOSTO DE 1940 , AHMP

CMP, GABINETE DE ESTUDO DO PLANO GERAL DE URBANIZAÇÃO, 
PERSPECTIVA PONTE/ PRAÇA, ENVIADO AO ARQUITECTO GIOVANNI MUZIO, 
 EM 26 DE JUNHO DE 1940 , AHMP



134

ARQUITECTO GIOVANNI MUZIO, DESENHOS PARA O PLANO DE URBANIZAÇÃO DO CAMPO ALEGRE,
RECEBIDOS PELO GABINETE DE ESTUDO DO PLANO GERAL DE URBANIZAÇÃO DA CMP, ENTRE 1941 E 1942 , AHMP





136



ARQUITECTO GIOVANNI MUZIO, DESENHOS PARA O PLANO DE URBANIZAÇÃO DO CAMPO ALEGRE,
RECEBIDOS PELO GABINETE DE ESTUDO DO PLANO GERAL DE URBANIZAÇÃO DA CMP, ENTRE 1941 E 1942 , AHMP



138





140





142





144



CMP, GABINETE DE ESTUDO DO PLANO GERAL DE URBANIZAÇÃO, PLANO REGULADOR DA CIDADE, 
ENVIADO AO ARQUITECTO GIOVANNI MUZIO, A 26 DE JULHO DE 1941, AHMP

ARQUITECTO GIOVANNI MUZIO, EXTRACTO DO 2º ESTUDO GERAL DE URBANIZAÇÃO DO PORTO,
 RECEBIDO PELO GABINETE DE ESTUDO DO PLANO GERAL DE URBANIZAÇÃO, CMP, EM 12 DE SETEMBRO DE 1940 , AHMP



CMP, GABINETE DE ESTUDO DO PLANO GERAL DE URBANIZAÇÃO, ARQUITECTO GIOVANNI MUZIO, TRAÇADO DA NOVA PONTE A CONSTRUIR NA ARRÁBIDA 1940 , AHMP

146



ARQUITECTO GIOVANNI MUZIO, DESENHOS PARA O PLANO DE URBANIZAÇÃO DO CAMPO ALEGRE, 1941 , AHMP



148



CASA ALVÃO, PRAÇA DA UNIVERSIDADE, JUNTO ÀS IGREJAS DO CARMO E 
DOS CARMELITAS,VOLTADO PARA A PRAÇA CARLOS ALBERTO, [1940], CPF/ MC



150

PRAÇA PARADA LEITÃO, ASSENTAMENTO DA LINHA DE ELÉCTRICO EM REDOR DO 
EDIFÍCIO DA UNIVERSIDADE [1945],

 IN RELATÓRIO DE GERÊNCIA DA CMP, 1946, AHMP





152

JARDIM DA CORDOARIA, ASSENTAMENTO DA LINHA DE ELÉCTRICO EM REDOR DO 
EDIFÍCIO DA UNIVERSIDADE [1945],

 IN RELATÓRIO DE GERÊNCIA DA CMP, 1946, AHMP

 ESTUDO DE POSSÍVEIS TRAÇADOS PARA O NOVO CAMINHO DE FERRO
(PONTE DA ARRÁBIDA),1947, AHMP





154

RUA FERREIRA DA SILVA, ASSENTAMENTO DA LINHA DE ELÉCTRICO EM REDOR DO 
EDIFÍCIO DA UNIVERSIDADE [1945],

 IN RELATÓRIO DE GERÊNCIA DA CMP, 1946, AHMP

QUINTA DO CAMPO ALEGRE, ESTUDO PARA O SEU APROVEITAMENTO PARA AS 
INSTALAÇÕES DA MOCIDADE PORTUGUESA,1946, AHMP





156

PLANO GERAL DE URBANIZAÇÃO DO PORTO (EXCERTOS),1947, AHMP



CASA ALVÃO, EDIFÍCIO ONDE FUNCIONARAM OS CURSOS DAS 
FACULDADES DE LETRAS E DE MEDICINA, [1950], CPF/MC



158





INAUGURAÇÃO DA ESTÁTUA EM HONRA DOS ESTUDANTES MORTOS NA 1ª GRANDE GUERRA
CUSTÓDIO GUIMARÃES, IN O PORTO ACADÉMICO, COMEMORAÇÃO DO CINQUENTENÁRIO DA CRIAÇÃO DA UNIVERSIDADE DO PORTO

BIBLIOTECA PESSOAL DE MARIA DO CARMO COUTINHO

160





CASA ALVÃO,  FACHADA SUL DA FACULDADE DE CIÊNCIAS, [CERCA DE 1940], ARQUIVO  DO CPF/ MC

162





CASA ALVÃO, LABORATÓRIOS DO LADO NASCENTE DA FACULDADE DE CIÊNCIAS, 
[CERCA DE 1930], ARQUIVO  CPF/ MC

CASA ALVÃO, MUSEU DE ANTROPOLOGIA DA FACULDADE DE CIÊNCIAS, 
 ARQUIVO  CPF/ MC

164



CASA ALVÃO, MUSEU DE ZOOLOGIA DA FACULDADE DE CIÊNCIAS, 
[CERCA DE 1950], ARQUIVO  CPF/ MC



PHOTOGRAFIA IDEAL, LABORATÓRIO FERREIRA DA SILVA DA FACULDADE DE CIÊNCIAS, 
[CERCA DE 1930], ARQUIVO  CPF/ MC

PHOTOGRAFIA IDEAL, LABORATÓRIO FERREIRA DA SILVA DA FACULDADE DE CIÊNCIAS, 
[CERCA DE 1930], ARQUIVO  CPF/ MC

CASA ALVÃO, ANFITEATRO DE FÍSICA DA FACULDADE DE CIÊNCIAS, 
[CERCA DE 1930], ARQUIVO  CPF/ MC

166

CASA ALVÃO, ANFITEATRO DE FÍSICA DA FACULDADE DE CIÊNCIAS, 
[CERCA DE 1960], ARQUIVO  CPF/ MC



PHOTOGRAFIA IDEAL, LABORATÓRIO FERREIRA DA SILVA DA FACULDADE DE CIÊNCIAS, 
[CERCA DE 1930], ARQUIVO  CPF/ MC



CASA ALVÃO, BIBLIOTECA DA FACULDADE DE CIÊNCIAS, 
[CERCA DE 1930], ARQUIVO  CPF/ MC

168

CASA ALVÃO, SALÃO NOBRE DA FACULDADE DE CIÊNCIAS, 
[CERCA DE 1960], ARQUIVO  CPF/ MC





170





172

PLANO PARCIAL DE URBANIZAÇÃO DA ZONA COMPREENDIDA ENTRE O ACESSO AO HOSPITAL DE S. JOÃO 
E A RUA DE COSTA CABRAL E O PROLONGAMENTO DE AUGUSTO LESSA ,1950, AHMP





174

LOCALIZAÇÃO DO INSTITUTO DE ONCOLOGIA NA ZONA DO HOSPITAL ESCOLAR,1952, AHMP





CASA ALVÃO, HOSPITAL ESCOLAR DE S. JOÃO, [1952], ARQUIVO  CPF/ MC





178

ELEMENTOS PARA O CONCURSO DO ARRANJO URBANÍSTICO 
DA ZONA CENTRAL DA CIDADE, 1951, AHMP





180

VISTA AÉREA DA ZONA ENVOLVENTE NORTE NASCENTE E SUL DO EDIFÍCIO DA UNIVERSIDADE, [1950], 
IN ANTÃO DE ALMEIDA GARRETT, PLANO REGULADOR DA CIDADE DO PORTO, 1952, BPMP





182

ELEMENTOS PARA O CONCURSO DO ARRANJO URBANÍSTICO 
DA ZONA CENTRAL DA CIDADE, 1951, AHMP





184

PROPOSTA DE ARRANJO DA PRAÇA DE LISBOA E ASPECTO DA DEMOLIÇÃO DAS BARRACAS DO MERCADO AÍ EXISTENTE, 1951,
IN RELATÓRIO DE GERÊNCIA DA CMP, 1952 AHMP



MERCADO NA PRAÇA DO ANJO, [1953], ARQUIVO FOTOGRÁFICO DE O PRIMEIRO DE JANEIRO



186

ANTÃO DE ALMEIDA GARRETT,
PLANO REGULADOR DA CIDADE DO PORTO, 1952, BPMP





188





190



CONFLUÊNCIA ENTRE A PRAÇA DA UNIVERSIDADE E A PRAÇA CARLOS ALBERTO, [1950],
 IN ANTÃO DE ALMEIDA GARRETT, PLANO REGULADOR DA CIDADE DO PORTO, 1952, BPMP



192

ADAPTAÇÃO DO EDIFÍCIO ONDE ESTEVE INSTALADOO LICEU FEMININO CAROLINA MICHAELIS,
 NA PRAÇA DE CORONEL PACHECO, 

A ESCOLA TÉCNICA FILIPA DE VILHENA 1952, AHMP









196





198



DESFILE NA PRAÇA DA UNIVERSIDADE, 1949, IN CIVITAS, 1950, BPMP



200



PAVILHÃO DE ARQUITECTURA DA EBAP EM CONSTRUÇÃO, [1950 ], DGEMN



202

MEMÓRIA DESCRITIVA DO PAVILHÃO DE 
ARQUITECTURA DA EBAP, [1951], DGEMN

PAVILHÃO DE ARQUITECTURA DA ESBAP, 1960, 
CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO DO JORNAL DE NOTÍCIAS



PAVILHÃO DE ARQUITECTURA DA EBAP EM CONSTRUÇÃO, [1950 ], DGEMN



204

MEMÓRIA DESCRITIVA E PERSPECTIVA DA AULA MÁXIMA DA EBAP, [1957 ], DGEMN



TEÓFILO REGO, ESBAP/ AULA MÁXIMA E PAVILHÃO DE ARQUITECTURA, [1955],
 ARQUIVO DE O PRIMEIRO DE JANEIRO



206

FASEAMENTO DAS OBRAS NO TERRENO DA EBAP, [1950], DGEMN

SALA DE FIGURA HUMANA, ESBAP, 1969, ARQUIVO DE O PRIMEIRO DE JANEIRO

ARQUITECTO CARLOS RAMOS NO AUDITÓRIO DAS BELAS ARTES, ESBAP, 1960,
 CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO DO JORNAL DE NOTÍCIAS



PAVILHÃO DA EBAP, [1960 ], ARQUIVO DE O PRIMEIRO DE JANEIRO



208

 JANUÁRIO GODINHO, PLANO  PARCIAL DE URBANIZAÇÃO DO CAMPO ALEGRE, FUTURA ENTRADADA CIDADE PELA PONTE DA ARRÁBIDA, [1954], 
CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO DA FAUP



ESTÁDIO UNIVERSITÁRIO, 
[1960], CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO DO JORNAL DE NOTÍCIAS



 CAMPO ALEGRE, [1950], CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO DA FAUP





212

JANUÁRIO GODINHO, PLANO  DE URBANIZAÇÃO DO CAMPO ALEGRE, FUTURA ENTRADADA CIDADE PELA PONTE DA ARRÁBIDA, [1955], 
CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO DA FAUP



 JANUÁRIO GODINHO, PLANO PARCIAL DE URBANIZAÇÃO DO CAMPO ALEGRE, [1955],
 CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO DA FAUP







216





218

ARMÉNIO LOSA, ELEMENTOS DO ANTE-PLANO DA ZONA DOS HOSPITAL ESCOLAR, [1953], CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO DA FAUP





220



ANTÓNIO MENÉRES, RUA DE D. MANUEL II, [1960], ARQUIVO PROFISSIONAL DO ARQUITECTO



222

ANTÓNIO MENÉRES, PRAÇA DE LISBOA, [1960], ARQUIVO PROFISSIONAL DO ARQUITECTO

ANTÓNIO MENÉRES, RUA DE D. MANUEL II, [1960], ARQUIVO PROFISSIONAL DO ARQUITECTO



ANTÓNIO MENÉRES, JARDIM DA CORDOARIA, [1960], ARQUIVO PROFISSIONAL DO ARQUITECTO



224



CASA ALVÃO,  HOSPITAL ESCOLAR DE S.JOÃO, [CERCA DE 1959], ARQUIVO  DO CPF/ MC



226

CASA ALVÃO, HOSPITAL ESCOLAR DE S. JOÃO, [CERCA DE 1955], ARQUIVO  CPF/ MC



CASA ALVÃO,  HOSPITAL ESCOLAR DE S.JOÃO, [CERCA DE 1955], ARQUIVO  DO CPF/ MC



228

CASA ALVÃO, HOSPITAL ESCOLAR DE S. JOÃO, [CERCA DE 1955], ARQUIVO  CPF/ MC



CASA ALVÃO, HOSPITAL ESCOLAR DE S. JOÃO, [CERCA DE 1955], ARQUIVO  CPF/ MC



230

CASA ALVÃO, HOSPITAL ESCOLAR DE S. JOÃO, [1959], ARQUIVO  CPF/ MC



CASA ALVÃO, HOSPITAL ESCOLAR DE S. JOÃO, [1959], ARQUIVO  CPF/ MC



232



CASA ALVÃO,  HOSPITAL ESCOLAR DE S.JOÃO, [1959], ARQUIVO  DO CPF/ MC



234





236





238





240

PONTE DA ARRÁBIDA EM CONSTRUÇÃO, [1960], 
ARQUIVO  DE O PRIMEIRO DE JANEIRO

MAQUETA DA PONTE DA ARRÁBIDA, [1959], 
CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO DO JORNAL DE NOTÍCIAS



PONTE DA ARRÁBIDA EM CONSTRUÇÃO, [1961], ARQUIVO  DE O PRIMEIRO DE JANEIRO



242

 PONTE DA ARRÁBIDA EM CONSTRUÇÃO, [1961], 
CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO DO JORNAL DE NOTÍCIAS



PONTE DA ARRÁBIDA EM CONSTRUÇÃO, [1962], ARQUIVO  DE O PRIMEIRO DE JANEIRO



244

CAMPO ALEGRE, [1955], CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO DA FAUP



PONTE DA ARRÁBIDA E ACESSOS NO CAMPO ALEGRE, [1963], ARQUIVO  DE O PRIMEIRO DE JANEIRO



246

 ACESSOS À PONTE DA ARRÁBIDA PELO CAMPO ALEGRE, [1963], 
ARQUIVO  DE O PRIMEIRO DE JANEIRO





248

VIA PANORÂMICA, CAMPO ALEGRE, [1960], ARQUIVO  DE O PRIMEIRO DE JANEIRO

VIA PANORÂMICA, CAMPO ALEGRE, [1958], AHMP





250

A CIDADE DAS TRÊS PONTES, [1965], FUNDO DE POSTAIS DA BPMP





252





254

 QUINTA DO GÓLGOTA,CAMPO ALEGRE, ESTUDO DE APROVEITAMENTO URBANO, [1972], AHMP





256

REVISTA FLAMA, Nº821, 29 DE NOVEMBRO DE 1963, AHMP





258





260





CAMPO ALEGRE E ARRÁBIDA, [1970], ARQUIVO  DE O PRIMEIRO DE JANEIRO





264





266

FACULDADE DE LETRAS, INSTALAÇÕES DE S. BENTO DA VITÓRIA
[1970], CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO DO JORNAL DE NOTÍCIAS

FACULDADE DE LETRAS, INSTALAÇÕES DA ESCOLA MÉDICA
[1950], CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO DO JORNAL DE NOTÍCIAS



VISTA DO PORTO, [1970], CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO DO JORNAL DE NOTÍCIAS



268





270



FACULDADE DE ECONOMIA, [1980], CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO DO JORNAL DE NOTÍCIAS



272



FACULDADE DE ECONOMIA, 
[1976], CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO DO JORNAL DE NOTÍCIAS



274

LUÍZ CUNHA, [1973], ELEMENTOS DO PLANO 
PARA O POLO 2 DA UNIVERSIDADE DO PORTO





276





278





INCÊNDIO NA FACULDADE DE CIÊNCIAS,
20.4.74, CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO DO JORNAL DE NOTÍCIAS

280





282



INCÊNDIO NA FACULDADE DE CIÊNCIAS,
20.4.74, CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO DO PRIMEIRO DE JANEIRO



INCÊNDIO NA FACULDADE DE CIÊNCIAS,
20.4.74, CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO DO JORNAL DE NOTÍCIAS

284



INCÊNDIO NA FACULDADE DE CIÊNCIAS,
21.4.74, CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO DO JORNAL DE NOTÍCIAS



286





288





290

REUNIÕES NA ESCOLA SUPERIOR DE BELAS ARTES 
[1974], CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO DO JORNAL DE NOTÍCIAS





292

TOMADA DE POSSE COMO REITOR DO PROF. RUY LUÍS GOMES, 
CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO DO JORNAL DE NOTÍCIAS





294





296

INCÊNDIO NA SECRETARIA DA ESCOLA SUPERIOR DE BELAS ARTES 
[1974], CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO DO JORNAL DE NOTÍCIAS

PLENÁRIO NA REITORIA DA UNIVERSIDADE DO PORTO (ÁTRIO DE QUÍMICA)
[1974], CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO DO JORNAL DE NOTÍCIAS





298

EXEMPLOS DE PARTICIPAÇÃO DO CURSO DE ARQUITECTURA DA ESCOLA SUPERIOR DE BELAS ARTES NO PROCESSO SAAL/ NORTE 
[1974], CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO DO JORNAL DE NOTÍCIAS





300





302

PISO 3 DA BIBLIOTECA

BIBLIOTECA

PISO 1

N

Á
TR

IO
 D

O
S 

N
IN

H
O

S

MUSEU DE 
HISTÓRIA 

SALÃO 
NOBRE





304





306



INCÊNDIO NA FACULDADE DE FARMÁCIA,
17.5.1975, CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO DO JORNAL DE NOTÍCIAS



INCÊNDIO NA FACULDADE DE FARMÁCIA,
17.5.1975, CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO DO JORNAL DE NOTÍCIAS

FACULDADE DE FARMÁCIA, 1983, ARQUIVO DE O PRIMEIRO DE JANEIRO

308





310



FACULDADE DE FARMÁCIA, [1980], ARQUIVO DE O PRIMEIRO DE JANEIRO



312





314

 PRAÇA DE LISBOA, [1965], ARQUIVO DE O PRIMEIRO DE JANEIRO PRAÇA DE LISBOA, [1960], ARQUIVO DE O PRIMEIRO DE JANEIRO

 PRAÇA DE LISBOA, [1980], ARQUIVO DE O PRIMEIRO DE JANEIRO], ARQUIVO DE O PRIMEIRO DE JANEIRO



 PRAÇA DE LISBOA, [1960], ARQUIVO DE O PRIMEIRO DE JANEIRO



316

 MERCADO DA PRAÇA DE LISBOA, [1980], ARQUIVO DE O PRIMEIRO DE JANEIRO DEMOLIÇÃO DO MERCADO DA PRAÇA DE LISBOA, [1985], 
ARQUIVO DE O PRIMEIRO DE JANEIRO



DEMOLIÇÃO DO MERCADO DA PRAÇA DE LISBOA, [1985], 
ARQUIVO DE O PRIMEIRO DE JANEIRO



318



DEMOLIÇÃO DO MERCADO DA PRAÇA DE LISBOA, [1985], 
ARQUIVO DE O PRIMEIRO DE JANEIRO



320





322



 CONSTRUÇÃO DO CLERIGU’S SHOPPING, PRAÇA DE LISBOA, [1980], 
ARQUIVO DE O PRIMEIRO DE JANEIRO], ARQUIVO DE O PRIMEIRO DE JANEIRO



324



INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOMÉDICAS ABEL SALAZAR, [1975], ARQUIVO DE O COMÉRCIO DO PORTO



FACULDADE DE LETRAS, RUA DO CAMPO ALEGRE,
1977, CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO DO JORNAL DE NOTÍCIAS

326



FACULDADE DE LETRAS, RUA DO CAMPO ALEGRE,
1977, CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO DO JORNAL DE NOTÍCIAS



EX-QUARTEL DO CICAP, RUA D. MANUEL II, NOVAS INSTALAÇÕES DA REITORIA 
DA UNIVERSIDADE, 1976, CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO DO JORNAL DE NOTÍCIAS

REITORIA DA UNIVERSIDADE DO PORTO, RUA D. MANUEL II, 
[1988] , ARQUIVO DE O PRIMEIRO DE JANEIRO

328





FACULDADE DE ENGENHARIA, RUA DOS BRAGAS, NOVO EDIFÍCIO, 
1978, CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO DO JORNAL DE NOTÍCIAS

FACULDADE DE ENGENHARIA, RUA DOS BRAGAS, OCUPAÇÃO POR COLUNA MILITAR, 
1974, CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO DO JORNAL DE NOTÍCIAS

FACULDADE DE ENGENHARIA, RUA DOS BRAGAS, 1978,
 CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO DO JORNAL DE NOTÍCIAS

330





332





JARDIM BOTÂNICO, TERRENO NO CARREGAL, [1860], ARQUIVO DO JARDIM BOTÂNICO

334



JARDIM DA CORDOARIA E FACULDADE DE CIÊNCIAS EM CONSTRUÇÃO, [1870], 
ARQUIVO DO JARDIM BOTÂNICO



FOTOGRAFIA AÉREA DA ENVOLVENTE AO JARDIM BOTÂNICO 
E AO ESTÁDIO UNIVERSITÁRIO  1968, 1970 E 1995, ARQUIVO DO JARDIM BOTÂNICO

336





338



LARGO DA MATERNIDADE JULIO DINIZ, 1964, ARQUIVO DE O PRIMEIRO DE JANEIRO



340



OBRAS PARA A CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CITOLOGIA EXPERIMENTAL, 
RUA DO CAMPO ALEGRE,[1993], CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO DO JORNAL DE NOTÍCIAS



FACULDADE DE CIÊNCIAS, RUA DO CAMPO ALEGRE,
[1994], CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO DO JORNAL DE NOTÍCIAS

FACULDADE DE CIÊNCIAS, RUA DO CAMPO ALEGRE,
[1994], CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO DO JORNAL DE NOTÍCIAS

342



FACULDADE DE CIÊNCIAS, RUA DO CAMPO ALEGRE,
[1994], CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO DO JORNAL DE NOTÍCIAS



344



TERRENOS PARA O POLO II, ASPRELA,[1988], 
CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO DO JORNAL DE NOTÍCIAS



MAQUETAS APRESENTADAS A CONCURSO PARA A FACULDADE DE ENGENHARIA,
 ASPRELA, [1990], CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO DO JORNAL DE NOTÍCIAS

TERRENOS PARA O POLO II, ASPRELA,[1988], CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO 
DO JORNAL DE NOTÍCIAS

TERRENOS PARA O POLO II, ASPRELA,[1988], CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO 
DO JORNAL DE NOTÍCIAS

346



TERRENOS PARA O POLO II, ASPRELA,[1988], 
CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO DO JORNAL DE NOTÍCIAS



348



TERRENOS PARA O POLO II, ASPRELA,[1988], 
CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO DO JORNAL DE NOTÍCIAS



350

 FACULDADE DE LETRAS, 
VIA PANORÂMICA, 1991, CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO DO JORNAL DE NOTÍCIAS

FACULDADE DE LETRAS, VIA PANORÂMICA, 1991,
CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO DO JORNAL DE NOTÍCIAS

MAQUETA DA FACULDADE DE LETRAS, VIA PANORÂMICA, 1991, 
CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO DO JORNAL DE NOTÍCIAS



FACULDADE DE LETRAS, 
VIA PANORÂMICA, 1991, 
CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO DO JORNAL DE NOTÍCIAS



352



FACULDADE DE LETRAS 
VIA PANORÂMICA, 1991, CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO DO JORNAL DE NOTÍCIAS



354

FACULDADE DE MEDICINA DENTÁRIA
[1992], ARQUIVO DE O PRIMEIRO DE  JANEIRO

FACULDADE DE MEDICINA DENTÁRIA
[1992], CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO DO JORNAL DE NOTÍCIAS



FACULDADE DE MEDICINA DENTÁRIA
[1992], ARQUIVO DE O PRIMEIRO DE  JANEIRO



FACULDADE DE CIÊNCIAS DO DESPORTO E DA EDUCAÇÃO FÍSICA, [1994], 
ARQUIVO DE O COMÉRCIO DO PORTO

POLO 2, ASPRELA, [1990], CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO DO JORNAL DE NOTÍCIAS

356





358



ESCOLA SUPERIOR DE BELAS ARTES DO PORTO, 
[1980], CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO DO JORNAL DE NOTÍCIAS



360



FACULDADE DE ARQUITECTURA, COLOCAÇÃO DA PRIMEIRA PEDRA, 
1988, ARQUIVO DE O PRIMEIRO DE JANEIRO



362



FACULDADE DE ARQUITECTURA, COLOCAÇÃO DA PRIMEIRA PEDRA, 
1988, ARQUIVO DE O PRIMEIRO DE JANEIRO



MAQUETA DA FACULDADE DE ARQUITECTURA, 
VIA PANORÂMICA, 1988, CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO DO JORNAL DE NOTÍCIAS





366





FACULDADE DE ARQUITECTURA, OBRA DE BETÃO ARMADO, 1988, 
CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO DO JORNAL DE NOTÍCIAS

368





FACULDADE DE ARQUITECTURA, 
VIA PANORÂMICA, 1994, CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO DO JORNAL DE NOTÍCIAS

370





372

ÀTRIO DOS NINHOS

BIBLIOTECA

PISO 1

N

Á
TR

IO
 D

O
S 

N
IN

H
O

S

MUSEU DE 
HISTÓRIA 

SALÃO 
NOBRE





PRÉDIO PRAÇA MARQUÊS DE POMBAL, 30
EDIFÍCIO DE HABITAÇÃO
Construção[1873], (Intervenção no interior),1906/ 1909, 
Arquitecto José Marques da Silva  

374



PROJECTO PARA A GARAGEM DA CASA, 
[1951], MARIA JOSÉ MARQUES DA SILVA, DAVID MOREIRA DA SILVA, 

ARQUIVO INSTITUTO MARQUES DA SILVA

ESQUISSO DA INTERVENÇÃO NO INTERIOR DA CASA, 
[1906], JOSÉ MARQUES DA SILVA, ARQUIVO INSTITUTO MARQUES DA SILVA



 PRAÇA MARQUÊS DE POMBAL, 44
EDIFÍCIO DE HABITAÇÃO, ACTUAL INSTITUTO MARQUES DA SILVA
1909/ 1910,  Arquitecto José Marques da Silva    

376



CORTE, ESCALA 1:100,
[1909], ARQUIVO INSTITUTO MARQUES DA SILVA

ALÇADOS, ESCALA 1:100,
[1909], ARQUIVO INSTITUTO MARQUES DA SILVA

PLANTAS, ESCALA 1:100, [1909], ARQUIVO INSTITUTO MARQUES DA SILVA



378



AGUARELA ESTUDO PARA O JARDIM DA HABITAÇÃO, 
[1909], ARQUIVO INSTITUTO MARQUES DA SILVA

ESQUISSO SOBRE BASE RIGOROSA, ESCALA 1:100,
[1909], ARQUIVO INSTITUTO MARQUES DA SILVA

ESQUISSO SOBRE BASE RIGOROSA, ESCALA 1:100,
[1909], ARQUIVO INSTITUTO MARQUES DA SILVA

ESQUISSO SOBRE BASE RIGOROSA, ESCALA 1:20,
[1909], ARQUIVO INSTITUTO MARQUES DA SILVA



EDIFÍCIO DAS QUATRO ESTAÇÕES
EDIFÍCIO DE HABITAÇÃO E COMÉRCIO, Nº 94/ 106 
1905, Arquitecto José Marques da Silva,     
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JOSÉ MARQUES DA SILVA, PROJECTO DE LICENCIAMENTO,  
ESTUDO DA FACHADA, 1905, ARQUIVO INSTITUTO MARQUES DA SILVA



FOTOGRAFIAS DO PRÉDIO,
[1950], ARQUIVO INSTITUTO MARQUES DA SILVA

FOTOGRAFIAS DO PRÉDIO,
[1940], ARQUIVO INSTITUTO MARQUES DA SILVA

382



MARIA JOSÉ MARQUES DA SILVA,
PROJECTO DE LICENCIAMENTO DE OBRAS DE REMODELAÇÃO INTERIOR, 
1973, ARQUIVO HISTÓRICO MUNICIPAL DO PORTO



RUA ALEXANDRE BRAGA, 94
EDIFÍCIO HABITAÇÃO E COMÉRCIO
1928, Arquitecto José Marques da Silva
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FOTOGRAFIA
[1940], ARQUIVO INSTITUTO MARQUES DA SILVA



ESTUDOS PARA FACHADA
[1925], ARQUIVO INSTITUTO MARQUES DA SILVA

PROJECTO DE EXECUÇÃO, PLANTAS E CORTES, ESCALA 1:5, 
[1928], JOSÉ MARQUES DA SILVA, ARQUIVO INSTITUTO MARQUES DA SILVA

PROJECTO DE EXECUÇÃO, VÃOS, ESCALA 1:5,[1928], JOSÉ MARQUES DA SILVA
ARQUIVO INSTITUTO MARQUES DA SILVA

PROPOSTA DE ALÇADO, PLANTAS E CORTES, ESCALA 1:100, 1925, JOSÉ MARQUES DA SILVA
ARQUIVO INSTITUTO MARQUES DA SILVA

PROPOSTA DE ALÇADO E CORTE, ESCALA 1:100, 1925, JOSÉ MARQUES DA SILVA
ARQUIVO INSTITUTO MARQUES DA SILVA



 RUA D. ANTÓNIO BARROSO, 156

EDIFÍCIO DE HABITAÇÃO E COMÉRCIO EM BARCELOS
1940/ 43, Arquitecto José Marques da Silva

386

FOTOGRAFIA DE OBRA
[1942], ARQUIVO INSTITUTO MARQUES DA SILVA



PROJECTO DE EXECUÇÃO, PLANTA DO PISO TÉRREO, ESCALA 1:100, [1941], ARQUIVO INSTITUTO MARQUES DA SILVA



RUA FERREIRA BORGES, 51/ 73
EDIFÍCIOS DE HABITAÇÃO, COMÉRCIO E SERVIÇOS, NO PORTO
1961/ 64, (remodelação) 
Arquitectos Maria José Marques da Silva e David Moreira da Silva 

388



PROJECTO DE LICENCIAMENTO DE OBRAS INTERIORES, 
1962, MARIA JOSÉ MARQUES DA SILVA E DAVID MOREIRA DA SILVA, 
ARQUIVO INSTITUTO MARQUES DA SILVA



RUA VISCONDE DE SETÚBAL, 70
EDIFÍCIO DE HABITAÇÃO, NO PORTO
1954, (remodelação) Arquitecta Maria José Marques da Silva 

390



PROJECTO DE LICENCIAMENTO DE OBRAS INTERIORES, IMPLANTAÇÃO
1954, MARIA JOSÉ MARQUES DA SILVA, 
ARQUIVO INSTITUTO MARQUES DA SILVA



CASA ANDRESEN
ACTUAL JARDIM BOTÂNICO 
1951, Jardim: Arquitecto Paisagista Koepp   

392



DESENHO DA QUINTA NA SUA TOTALIDADE, ESCALA 1:500, 
ARQUIVO JARDIM BOTÃNICO DO PORTO

REGISTO CADASTRAL DA PROPRIEDADE, 
ESCALA 1:500, ARQUIVO JARDIM BOTÂNICO DO PORTO

PLANO GERAL , KOEPP, ESCALA 1:500
1951, ARQUIVO JARDIM BOTÃNICO DO PORTO



FOTOGRAFIAS DO INTERIOR DA CASA E DA FACHADA PRINCIPAL,
[1940], ARQUIVO JARDIM BOTÃNICO DO PORTO

FOTOGRAFIAS DO TERRENO E EDIFÍCIOS,
[1960], ARQUIVO JARDIM BOTÃNICO DO PORTO
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LEVANTAMENTO DO EDIFÍCIO, ESCALA 1:100
1990, ARQUIVO CENTRAL DA REITORIA DA UNIVERSIDADE DO PORTO

DESENHO DE ALGUNS DOS JARDINS, ESCALA 1:100
ARQUIVO JARDIM BOTÃNICO DO PORTO

PROJECTO PARA ESTUFA, ESCALA 1:50,1960, KOEPP,
ARQUIVO JARDIM BOTÃNICO DO PORTO



CASA BURMESTER
EDIFÍCIO ADAPTADO AO ENSINO UNIVERSITÁRIO
FINAL DO SÉCULO XIX
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ALÇADOS POENTE, SUL E CORTE TRANSVERSAL, ESCALA 1:100, ARQUIVO CENTRAL DA REITORIA DA UNIVERSIDADE DO PORTO

PLANTAS DA CAVE,  DO PISO TÉRREO, DO 1º E 2º PISO , ESCALA 1:100, ARQUIVO CENTRAL DA REITORIA DA UNIVERSIDADE DO PORTO



CASA PRIMO MADEIRA
EDIFÍCIO ADAPTADO AO CÍRCULO UNIVERSITÁRIO DO PORTO
FINAL DO SÉCULO XIX, COM INTERVENÇÕES DE JOSÉ MARQUES DA SILVA
E DE (1988) FERNANDO TÁVORA 
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PLANTAS GERAIS DOS PISOS, ESCALA 1:100
ARQUIVO CENTRAL DA REITORIA DA UNIVERSIDADE DO PORTO



MATERNIDADE JÚLIO DINIS
EDIFÍCIO HOSPITALAR
Construção, 1929/ 1938, POR SUBSCRIÇÃO PÚBLICA DA FACULDADE DE MEDICINA
Arquitecto Eugène Épitaux

400



LEVANTAMENTO DO EDIFÍCIO DA MATERNIDADE JÚLIO DINIS,
ARQUIVO DA DGEMN



PRÉDIOS NA RUA DAS TAIPAS
EDIFÍCIO ANTERIORMENTE OCUPADO PELA FACULDADE DE PSICOLOGIA
CONSTRUÇÃO DO SÉCULO XIX

EDIFÍCIO DO EX-LACA

402



FOTOGRAFIAEDIFÍCIO DO EX-LACA, 
ANOS OITENTA, ARQUIVO DO CENTRO 
DE DOCUMENTAÇÃO DO JORNAL DE NOTÍCIAS

FOTOGRAFIA DO EDIFÍCIO ONDE ESTEVE SEDIADA A FACULDADE DE PSICOLOGIA, 
ANOS SETENTA, ARQUIVO DO CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO DO JORNAL DE NOTÍCIAS



CASA MUSEU ABEL SALAZAR
EDIFÍCIO LIGADO A ACTIVIDADES CULTURAIS, S. MAMEDE INFESTA

404



DOCUMENTO QUE REQUER A CONSTITUIÇÃO DE UMA ZONA DE PROTECÇÃO À CASA
1981, ARQUIVO CENTRAL DA REITORIA DA UNIVERSIDADE DO PORTO

LEVANTAMENTO DO EDIFÍCIO, ESCALA 1:100
1990, ARQUIVO CENTRAL DA REITORIA DA UNIVERSIDADE DO PORTO



PRÉDIOS À PRAÇA CORONEL PACHECO
EDIFÍCIO DO ANTIGO COLÉGIO ALMEIDA GARRETT
EDIFÍCIO DO ANTIGO LICEU CAROLINA MICHAËLIS
CENTRO DE ROBÓTICA
CASA COR DE ROSA ( ACTUAIS INSTALAÇÕES DO CURSO DE JORNALISMO)

406



MEMÓRIA DESCRITIVA DO PROCESSO DE SANEAMENTO
[1931], ARQUIVO HISTÓRICO MUNICIPAL DO PORTO

AMPLIAÇÃO DO EDIFÍCIO DO COLÉGIO ALMEIDA GARRETT , ESCALA 1:100 E 1:200
1931, ARQUIVO HISTÓRICO MUNICIPAL DO PORTO



CASA DAS MARINHAS
EDIFÍCIO DE HABITAÇÃO UNIFAMILIAR EM ESPOSENDE
1953, Arquitecto Alfredo Viana de Lima
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ANTEPROJECTO DO EDIFÍCIO, ESCALA 1:100
1950, ARQUIVO CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO DA 

FACULDADE DE ARQUITECTURA DA UNIVERSIDADE DO PORTO



CENTROS DE INVESTIGAÇÃO
INSTITUTO DE BIOLOGIA MOLECULAR E CELULAR 
CENTRO DE ESTUDOS DE MATERIAIS 
INSTITUTO DE PATOLOGIA E IMUNOLOGIA MOLECULAR
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IBMC INSTITUTO DE BIOLOGIA MOLECULAR E CELULAR
RUA DO CAMPO ALEGRE

1995, ARQUITECTA FERNANDA SEIXAS, ANNE PERL DE PAL

CEMUP CENTRO DE MATERIAIS, RUA DO CAMPO ALEGRE
1990, ARQUITECTO NUNES DA PONTE



CASAS EM PARANHOS E NO CAMPO ALEGRE
CASA NA RUA JÚLIO DE MATOS, CASA DE LAMAS
CASA NO LARGO DE LAMAS, CASAS JUNTO À IGREJA DE PARANHOS
CASAS NA RUA DO CAMPO ALEGRE, 589, 591, 593, 599, 653 E 657
CASAS NA RUA PROF. JOSÉ VALENTE
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CASA NA RUA DO CAMPO ALEGRE , 653 E 657
1914, ARQUIVO HISTÓRICO MUNICIPAL DO PORTO

CASAS NA RUA DO CAMPO ALEGRE , 593 A 601
1929, ARQUIVO HISTÓRICO MUNICIPAL DO PORTO



RESIDÊNCIAS E CANTINAS UNIVERSITÁRIAS
RESIDÊNCIA UNIVERSITÁRIA FEMININA/ RUF
RUA MIGUEL BOMBARDA (TERRENO PARA A CONSTRUÇÃO)
RUA D. PEDRO V, 
RUA DA BANDEIRINHA
RUA DO CAMPO ALEGRE, 
CANTINA DE MEDICINA
CANTINA DE ENGENHARIA
RESIDÊNCIA E CANTINA DE LETRAS
RESIDÊNCIA NA RUA ANÍBAL CUNHA

414



PLANTA DO PISO 1/ PATIO
RESIDÊNCIA RUA CAMPO ALEGRE/ RUCA
1988,(PROJECTO) ARQUITECTO NOÉ DINIZ

PORMENOR DA FACHADA, CORTE E PLANTA TIPO DOS MÓDULOS
RESIDÊNCIA RUA CAMPO ALEGRE/ RUCA
1988,(PROJECTO) ARQUITECTO NOÉ DINIZ



INSTALAÇÕES DESPORTIVAS

1953, ESTÁDIO UNIVERSITÁRIO  
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PLANTA DO EDIFÍCIO DE ACESSO AO ESTÁDIO
1962, ARQUIVO DO CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO DA FAUP

DESENHOS PARA O PAVILHÃO DESPORTIVO DO ESTÁDIO UNIVERSITÁRIO
1962, ARQUIVO DO CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO DA FAUP



EDIFÍCIO DA REITORIA
RUA D. MANUEL II
ANTIGO QUARTEL E EX- CICAP

418



PROJECTO DE INSTALAÇÃO DOS SERVIÇOS DA REITORIA NAS INSTALAÇÕES DO CICAP, 
CORTE TRANSVERSAL, E PLANTAS TIPO DOS PISOS PRINCIPAIS, ESCALA 1:100,

1977, ARQUIVO CENTRAL DA REITORIA DA UNIVERSIDADE DO PORTO
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ANTIGOS ORFEONISTAS DA UNIVERSIDADE DO PORTO



FACULDADE DE CIÊNCIAS
EDIFÍCIO À PRAÇA GOMES TEIXEIRA

422



DESENHOS DE CARLOS AMARANTE PARA O EDIFÍCIO, 1807

LEVANTAMENTO E PROJECTO 
PARA A RECONSTRUÇÃO DA ALA NORTE,
[FINAL DOS ANOS SETENTA]



FCUP, EDIFÍCIOS NA RUA DO CAMPO ALEGRE

424



DESENHOS DO PROJECTO,
ARQ.º JOSÉ CARLOS LOUREIRO, GALP, [1989]



OBSERVATÓRIO METEOROLÓGICO 
INSTITUTO GEOFÍSICO
RUA RODRIGUES  DE FREITAS, V. N. DE GAIA

426



PLANTAS E ALÇADOS, INSTITUTO GEOFÍSICO, 1963,
CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO DA FAUP

PLANTA TOPOGRÁFICA, INSTITUTO GEOFÍSICO, 1963,
CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO DA FAUP

OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO EDIFÍCIO DO OBSERVATÓRIO 
METEOROLÓGICO RAÍNHA D. AMÉLIA, 1860,

INSTITUTO GEOFÍSICO, 
ARQUIVO DISTRITAL DO PORTO

PROJECTO DA CASA DO GUARDA, 
PLANTAS E ALÇADOS, INSTITUTO GEOFÍSICO, 1963,
CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO DA FAUP

OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO EDIFÍCIO DO OBSERVATÓRIO 
METEOROLÓGICO RAÍNHA D. AMÉLIA, 1860,

INSTITUTO GEOFÍSICO, 
ARQUIVO DISTRITAL DO PORTO



OBSERVATÓRIO ASTRONÓMICO 
PROF. MANUEL DE BARROS
ALAMEDA DO MONTE DA VIRGEM, V.N. DE GAIA

428



PROJECTO DO OBSERVATÓRIO DO MONTE DA VIRGEM, DGMN
1948, ARQUIVO DO CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO DA FAUP



ESTAÇÃO DE ZOOLOGIA MARÍTIMA 
DR. AUGUSTO NOBRE 
AVENIDA MONTEVIDEU

430



 EDIFÍCIO DA ESTAÇÃO DE ZOOLOGIA MARÍTIMA ESCALA 1:500
1984, CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO DA FAUP

LEVANTAMENTO DO EDIFÍCIO DA ESTAÇÃO DE ZOOLOGIA MARÍTIMA ESCALA 1:500
1960, CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO DA FAUP

PROJECTO DE IMPLANTAÇÃO DA ESTAÇÃO DE ZOOLOGIA MARÍTIMA ESCALA 1:500
1915, CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO DA FAUP



FACULDADE DE MEDICINA
ALAMEDA PROFESSOR HERNÂNI MONTEIRO

432



ELEMENTOS DO PROCESSO RELATIVO 
AO ESTUDO DOS ACESSOS AO NOVO HOSPITAL ESCOLAR DO PORTO,
ESCALAS 1:2500 E 1:500, ARQUIVO HISTÓRICO MUNICIPAL DO PORTO

LEVANTAMENTO DO EDIFÍCIO DO HOSPITAL ESCOLAR DE S. JOÃO, 
(PROJECTO DE HERMANN DISTEL, CUJA OBRA FOI TERMINADA EM 1959), 

ARQUIVO DA DGMN



FACULDADE DE FARMÁCIA

RUA ANÍBAL CUNHA

434



PROJECTO ASSINADO POR AUCÍNDIO FERREIRA DOS SANTOS, 
À ESCALA 1:100, A CULMINAR TODO UM PROCESSO COMEÇADO 

EM 1916 POR ARNALDO CASIMIRO BARBOSA,
1927, ARQUIVO DO CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO DA FAUP 



INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOMÉDICAS 
ABEL SALAZAR
LARGO DA ESCOLA MÉDICA

436



PLANTAS, CORTES E ALÇADOS DO EDIFÍCIO DA FACULDADE DE MEDICINA, DGMN,
PROJECTO DOS ARQUITECTOS BALTAZAR DE CASTRO E ROGÉRIO DE AZEVEDO, 1925 

EDIFÍCIO CONCLUÍDO EM 1935 
CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO DA FAUP



FACULDADE DE CIÊNCIAS DA NUTRIÇÃO 
E ALIMENTAÇÃO
RUA DR. ROBERTO FRIAS

438





FACULDADE DE PSICOLOGIA 
E CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO
RUA DR. MANUEL PEREIRA DA SILVA

440



PLANTAS, CORTES E ALÇADOS DO EDIFÍCIO DA FACULDADE ,
(1997/ 2006), PROJECTO DE FERNANDO TÁVORA E JOSÉ BERNARDO TÁVORA ,

ARQUIVO CENTRAL DA REITORIA DA UNIVERSIDADE DO PORTO



FACULDADE DE CIÊNCIAS DO DESPORTO 
E EDUCAÇÃO FÍSICA  
RUA DR. PLÁCIDO COSTA, 91

442



ELEMENTOS DO PROCESSO DE PROJECTO, IMPLANTAÇÃO, 
PLANTAS, CORTES E ALÇADOS

 ARQUITECTO CRISTIANO MOREIRA, 1987,
ARQUIVO CENTRAL DA REITORIA DA UNIVERSIDADE DO PORTO



FACULDADE DE  MEDICINA DENTÁRIA 
RUA DR. MANUEL PEREIRA DA SILVA

444



ELEMENTOS DO PROCESSO DE PROJECTO, 
 ARQUITECTO DOMINGOS TAVARES, JOSÉ QUINTÃO E LÚCIO PARENTE 

1988/ 1990,(CENTRO DE ESTUDOS DA FAUP) 
ARQUIVO CENTRAL DA REITORIA DA UNIVERSIDADE DO PORTO



RUA DR. ROBERTO FRIAS

FACULDADE DE ENGENHARIA 
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IMPLANTAÇÃO E ARRANJOS EXTERIORES,
 ARQUITECTOS PEDRO RAMALHO E SÉRGIO RAMALHO, 2000, 

ARQUIVO  CENTRAL DA REITORIA DA UNIVERSIDADE DO PORTO



FACULDADE DE LETRAS
RUA DO GÓLGOTA

448



PLANTAS DO EDIFÍCIO, ARQUITECTO NUNO TASSO DE SOUSA, 
[1988], ARQUIVO  CENTRAL DA REITORIA DA UNIVERSIDADE DO PORTO



FACULDADE DE ECONOMIA 
RUA ROBERTO FRIAS

450



EXTRACTOS DO PROCESSO DE PROJECTO,
 ARQUITECTO ALFREDO VIANA DE LIMA, 1960/ 71, 

ARQUIVO  CENTRAL DA REITORIA DA UNIVERSIDADE DO PORTO



FACULDADE DE DIREITO
 ANTIGAS INSTALAÇÕES DA FEUP

RUA DOS BRAGAS

452



ELEMENTOS DO PROCESSO DE PROJECTO, 
 ARQUITECTO DOMINGOS TAVARES, 2004,(CENTRO DE ESTUDOS DA FAUP) 

ARQUIVO CENTRAL DA REITORIA DA UNIVERSIDADE DO PORTO

RUA DOS BRAGAS EM EXTRACTO DA CARTA DA CIDADE DO PORTO DE 1937 COM A 
REPRESENTAÇÃO DA ENTÃO INAUGURADA FACULDADE DE ENGENHARIA,

ARQUIVO DISTRITAL DO PORTO

540



FACULDADE DE ARQUITECTURA
RUA DO GÓLGOTA, 215

454



ESQUISSOS  DE PROCESSO 
[1986], ARQUITECTO ÁLVARO SIZA VIEIRA,
CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO DA FAUP

ESQUISSO DA PROPOSTA GLOBAL DE INTERVENÇÃO, [1987],
 ARQUITECTO ÁLVARO SIZA VIEIRA,

CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO DA FAUP

ESTUDO DE ALÇADOS DE CONJUNTO, ESCALA 1:100, 
[1987], ARQUITECTO ÁLVARO SIZA VIEIRA,
CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO DA FAUP

DESENHOS À MÃO LEVANTADA SOBRE 
CÓPIAS HELIOGRÁFICAS DE PLANTAS, ESCALA 1:100,[1987], ARQUITECTO ÁLVARO SIZA VIEIRA,

CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO DA FAUP

PROJECTO PARA O PAVILHÃO CARLOS RAMOS, ESCALA 1:50 
1985, ARQUITECTO ÁLVARO SIZA VIEIRA,
ARQUIVO CENTRAL DA REITORIA DA UNIVERSIDADE DO PORTO



FACULDADE DE BELAS ARTES
AVENIDA RODRIGUES DE FREITAS, 265

456



DESENHOS DO PROJECTO DO CORPO DO AUDITÓRIO DA ESCOLA SUPERIOR DE BELAS ARTES,
DGMN, ESCALA 1:100
ARQUIVO DO CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO DA FAUP

DESENHOS DO PROJECTO DO PAVILHÃO DE ESCULTURA E PINTURA, ESCALA 1:100
ARQUITECTO CARLOS RAMOS,
ARQUIVO DO CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO DA FAUP



458



DESENHOS DO PROJECTO DO PAVILHÃO DE DESENHO, ESCALA 1:100
ARQUIVO DO CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO DA FAUP

DESENHOS DO PROJECTO DO PAVILHÃO DE ARQUITECTURA, ESCALA 1:100
ARQUITECTO FERNANDES DE SÁ,

[1951], ARQUIVO DO CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO DA FAUP
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IMPRESSO EM JUNHO DE 2006
COM FONTE CENTURY GOTHIC
EM PAPEL MUNKEN































































































































DIRECÇÃO DAS OBRAS PÚBLICAS DO PORTO/ SECÇÃO DE EDIFÍCIOS

 1900
Documentos relativo aos Termos de Prédios contíguos ao Edifício da Academia

manuscritos vários
DOPDP-SE/ DGEMN/ DREMN/ UA2/ 3

NOVO ALINHAMENTO DA RUA DA GRAÇA 
PARA A CONCLUSÃO DO EDIFÍCIO DA ACADEMIA POLYTECHNICA 
[DOPDP-SE]/ DGEMN/ DREMN/ UNIDADE DE ACONDICIONAMENTO (UA) 2

24

CASA ALVÃO/ PORTO
 
[1900]
Faculdade de Ciências da Universidade do Porto, Fachada voltada à Cordoaria
fotografia a partir de vidro
ARQUIVO CPF/ MC

































DIRECÇÃO DAS OBRAS PÚBLICAS DO PORTO/ SE
[1909]

Desenho de portas interiores para o Edifício da Academia Polytechnica do Porto
Tinta da China e grafite sobre papel opaco, 0,20 x 0,41, ESCALA 2/100

DOPDP-SE/ DGEMN/ DREMN/ UA21/ 1/ 981102

DIRECÇÃO DAS OBRAS PÚBLICAS DO PORTO/ SE
[1909]

Projecto de Porta de Madeira
 para a entrada Sul do Edifício da Academia Polytechnica do Porto

Cópia Blueprint, 0,55 x 0,54
DOPDP-SE/ DGEMN/ DREMN/ UA21/ 1/ 981101

PEÇAS DESENHADAS RELATIVAS AO PROJECTO DE PORTA DE MADEIRA 
PARA A ENTRADA SUL DO EDIFÍCIO DA ACADEMIA POLYTECHNICA DO PORTO
E ESTUDO PARA PORTAS INTERIORES
[DOPDP-SE]/ DGEMN/ DREMN/ UNIDADE DE ACONDICIONAMENTO (UA) 21

40

CASA ALVÃO/ PORTO 
[1925]
Faculdade de Ciências da Universidade do Porto, Átrio de Química
fotografia a partir de vidro
ARQUIVO CPF/ MC



981102

 981101



















































DIRECÇÃO DAS OBRAS PÚBLICAS DO PORTO/ SE
1908

Projecto de Conclusão do Edifício da Academia Politécnica
- Planta do 2º Andar

Tinta e lápis sobre cópia, 1, 22 x 0,71, escala de 1/ 100
DOPDP-SE/ DGEMN/ DREMN/ UA16/ 1.6/ 981086

Legenda das cores:
Violeta: Obras executadas até 1899

Preto: Obras Executadas desde 1899 até à presente data
Vermelho: Obras que falta executar segundo o Projecto de 1899

Terra de Sienna: Alterações ao Projecto de 1899

PROCESSO RELATIVO AO PROJECTO DE CONCLUSÃO 
DO EDIFÍCIO DA ACADEMIA POLITÉCNICA
[DOPDP-SE]/ DGEMN/ DREMN/ UNIDADE DE ACONDICIONAMENTO (UA) 16

66

AURÉLIO DA PAZ DOS REIS 
[1908]
Desfile de Carnaval junto ao Gaveto da Praça da Universidade e da Praça Parada Leitão
fotografia a partir de vidro
ARQUIVO CPF/ MC



981086











































































































































































































































































DIRECÇÃO GERAL DE OBRAS PÚBLICAS DO DISTRITO DO PORTO/ RE/ EP
1916

Empreitada por ajuste particular para o 
fornecimento de 52 espelhos e 16 puxadores em bronze dourado 

Manuscritos em papel timbrado da 
DOPDP/SE, folhas de registo e papel stencil amarelo, 

vários formatos inferiores a A4
[DOPDP-SE]/ DGEMN/ DREMN/ UA93/ 1

200

BRONZES DOURADOS PARA O ÁTRIO PRINCIPAL E SALÃO NOBRE 
[DOPDP-SE]/ DGEMN/ DREMN/ UNIDADE DE ACONDICIONAMENTO (UA) 93

- Contrato n.º 103, celebrado com Adelino de Sá lemos, 
  aprovado em 20 de Maio de 1916, 15 de Maio de 1916
- Auto de recepção definitiva, 14 de Março de 1918
- Documento que dá conta (Edital) da conclusão do fornecimento de 52 espelhos 
  e 16 puxadores em bronze dourado, 20 de Março de 1917
- Auto de Recepção Provisória, 10 de Março de 1917
- Termo do contrato, aprovado a 20 de Maio de 1916
- Auto de Consignação do fornecimento, 13 de Julho de 1916
- Relatório, Contas Corrente e Final, 20 de Dezembro de 1916
- Proposta de fornecimento da Empreitada por Adelino de Sá Lemos, 
  30 de Março de 1916





DIRECÇÃO GERAL DE OBRAS PÚBLICAS DO DISTRITO DO PORTO/ RE/ EP
1916

Empreitada por ajuste particular para o 
fornecimento de 52 espelhos e 16 puxadores em bronze dourado 

Manuscritos em papel timbrado da 
DOPDP/SE, folhas de registo e papel stencil amarelo, 

vários formatos inferiores a A4
[DOPDP-SE]/ DGEMN/ DREMN/ UA93/ 1
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BRONZES DOURADOS PARA O ÁTRIO PRINCIPAL E SALÃO NOBRE 
[DOPDP-SE]/ DGEMN/ DREMN/ UNIDADE DE ACONDICIONAMENTO (UA) 93





DIRECÇÃO GERAL DE OBRAS PÚBLICAS DO DISTRITO DO PORTO/ 
REPARTIÇÃO DE ESTRADAS E EDIFÍCIOS PÚBLICOS 

1 de Abril de 1916
Desenhos de bronzes dourados para o Átrio Principal e Salão Nobre

 Blueprints montadas em papel opaco, escala natural, 0,30 x 0,80 e 0,61 x 0,31
[DOPDP-SE]/ DGEMN/ DREMN/ UA93/ 1/ 981173 e 74
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BRONZES DOURADOS PARA O ÁTRIO PRINCIPAL E SALÃO NOBRE 
[DOPDP-SE]/ DGEMN/ DREMN/ UNIDADE DE ACONDICIONAMENTO (UA) 93

CASA ALVÃO/ PORTO 
1938
Faculdade de Ciências da Universidade do Porto
fotografia a partir de negativo
DGEMN/ DREMN
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PROCESSO RELATIVO À EXECUÇÃO E APLICAÇÃO AOS QUADROS 
ALEGÓRICOS DESTINADOS ÀS PAREDES LATERAIS DA ESCADA NOBRE 
DO EDIFÍCIO DA ACADEMIA POLYTECHNICA 
[DOPDP-SE]/ DGEMN/ DREMN/ UNIDADE DE ACONDICIONAMENTO (UA) 39

DIRECÇÃO DAS OBRAS PÚBLICAS DO PORTO
Fevereiro de 1916/ 1918

Processo relativo à execução e 
aplicação aos quadros alegóricos destinados às paredes laterais (2) 

da Escada Nobre do Edifício da Academia Polytechnica
Manuscritos em Folhas de Registo, 

stencil amarelo e Papel timbrado da DOPDP/ SE, 0,30 x 0,20 
 [DOPDP-SE]/ DGEMN/ DREMN/ UA98/ 1.1

CASA ALVÃO/ PORTO 
1925
Faculdade de Ciências da Universidade do Porto, Escada Nobre
fotografia a partir de negativo
ARQUIVO CPF/ MC
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PROCESSO RELATIVO À EXECUÇÃO E APLICAÇÃO AOS QUADROS 
ALEGÓRICOS DESTINADOS ÀS PAREDES LATERAIS DA ESCADA NOBRE 
DO EDIFÍCIO DA ACADEMIA POLYTECHNICA 
[DOPDP-SE]/ DGEMN/ DREMN/ UNIDADE DE ACONDICIONAMENTO (UA) 39

DIRECÇÃO DAS OBRAS PÚBLICAS DO PORTO
Fevereiro de 1916/ 1918

Processo relativo à execução e 
aplicação aos quadros alegóricos destinados às paredes laterais (2) 

da Escada Nobre do Edifício da Academia Polytechnica
Manuscritos em Folhas de Registo, 

stencil amarelo e Papel timbrado da DOPDP/ SE, 0,30 x 0,20 
 [DOPDP-SE]/ DGEMN/ DREMN/ UA98/ 1.1

-Quadros Alegóricos para a Academia Polytechnica (Escada Nobre)
Processo

- Ordem de Serviço
- Aprovação da Empreitada de Decoração Artística da 

Escada Nobre da Academia, 11 de Fevereiro de 1916
- Guia de Depósito

- Pedido de expedição dos esbocetos
- Documento relativo ao contrato celebrado de 

Fornecimento de dois quadros alegóricos para a escada nobre da Academia
- Aprovação da Recepção 

definitiva dos dois quadros alegóricos, 2 de Abril de 1918





DIRECÇÃO GERAL DE OBRAS PÚBLICAS DO DISTRITO DO PORTO
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OBRAS DE CONCLUSÃO DO EDIFÍCIO DA ACADEMIA 
ANO ECONÓMICO DE 1916/ 1917
[DOPDP-SE]/ DGEMN/ DREMN/ UNIDADE DE ACONDICIONAMENTO (UA) 95

1916/ 1917
Obras de Conclusão do Edifício da Academia Polytechnica do Porto, 

ano económico de 1916/ 1917
Manuscritos em papel de vários formatos

[DOPDP-SE]/ DGEMN/ DREMN/ UA95/ 1

CASA ALVÃO/ PORTO 
[1930]
Faculdade de Ciências da Universidade do Porto, Praça da Universidade
fotografia a partir de vidro
ARQUIVO CPF/ MC
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OBRAS DE CONCLUSÃO DO EDIFÍCIO DA ACADEMIA 
ANO ECONÓMICO DE 1916/ 1917
[DOPDP-SE]/ DGEMN/ DREMN/ UNIDADE DE ACONDICIONAMENTO (UA) 95

1916/ 1917
Obras de Conclusão do Edifício da Academia Polytechnica do Porto, 

ano económico de 1916/ 1917
Manuscritos em papel de vários formatos

[DOPDP-SE]/ DGEMN/ DREMN/ UA95/ 1

CASA ALVÃO/ PORTO 
[1938]
Faculdade de Ciências da Universidade do Porto, Praça da Universidade
fotografia a partir de negativo
ARQUIVO CPF/ MC





DIDIRECÇÃO DAS OBRAS PÚBLICAS DO PORTO/ SE
[1918]

Propostas datadas de 1918 para a execução de 
várias peças em bronze cinzelado e dourado

Manuscrito em Papel almaço, 0,325 x 0,22 e tinta da china sobre papel vegetal, 
0,25 x 0,38 e 0,25 x 0,17

[DOPDP-SE]/ DGEMN/ DREMN/ UA105/ 2/ 4 desenhos

-ornatos para a escada nobre
-colunas para a escada nobre

- candelabros para a escada nobre
-serpentinas para o salão nobre

-serpentinas para o átrio
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PEÇAS EM BRONZE CINZELADO E DOURADO 
[DOPDP-SE]/ DGEMN/ DREMN/ UNIDADE DE ACONDICIONAMENTO (UA) 105

CASA ALVÃO/ PORTO 
1938
Faculdade de Ciências da Universidade do Porto
fotografia a partir de negativo
DGEMN/ DREMN









DIRECÇÃO DAS OBRAS PÚBLICAS DO PORTO/ SE
1922/ 1925

Relação e dotação de obras realizadas 
no Edifício da Antiga Academia Politécnica do Porto entre os anos de 1922 e 1925 

Manuscritos em Folhas de Registo, 0,325 x 0,23
[DOPDP-SE]/ DGEMN/ DREMN/ UA107/ 1
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RELAÇÃO E DOTAÇÃO DE OBRAS REALIZADAS NO EDIFÍCIO DA 
ANTIGA ACADEMIA POLITÉCNICA DO PORTO ENTRE OS ANOS DE 1922 E 1925
[DOPDP-SE]/ DGEMN/ DREMN/ UNIDADE DE ACONDICIONAMENTO (UA) 107

CASA ALVÃO/ PORTO 
 1938
 Faculdade de Ciências da Universidade do Porto
fotografia a partir de negativo
 DGEMN/ DREMN
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CASA ALVÃO/ PORTO 
[1945]
Faculdade de Ciências da Universidade do Porto, 
Fachadas voltadas à Praça de Parada Leitão e Jardim da Cordoaria
fotografia a partir de negativo
ARQUIVO CPF/ MC
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O ARQUITECTO JOSÉ MARQUES DA SILVA 
E A UNIVERSIDADE DO PORTO

JOSÉ NOVAIS BARBOSA
Reitor da UP e Presidente do Conselho Geral do IMS

FRANCISCO RIBEIRO DA SILVA
Vice-Reitor e Presidente da Direcção do IMS

A figura do arquitecto José Marques da Silva está profunda e indelevelmente ligada à Universidade do Porto por vontade expressa

de seus descendentes. De facto, sua filha Maria José Marques da Silva e seu genro David Moreira da Silva, ambos também

arquitectos, legaram à Universidade do Porto bens materiais copiosos destinados a lançar e sustentar uma instituição que perpetuasse

a memória e a obra de seu pai e sogro. Essa instituição foi fundada em 1994, recebendo o nome de Instituto Arquitecto José Marques 

da Silva por proposta aprovada pelo Senado da Universidade em 22 de Março de 1994 e por decisão do Secretário de Estado do

Ensino Superior de 6 de Maio do mesmo ano. O Instituto passou a ser uma unidade orgânica da Universidade do Porto, não

equiparável a Faculdade, dotada de estatutos próprios, publicados em Diário da República. 

Se quiséssemos recorrer às siglas usadas na comunicação moderna, diríamos que as palavras-chave da nova instituição são Instituto,

Universidade, Marques da Silva, Arquitectura. Ou seja, Marques da Silva e Universidade do Porto tornaram-se aliados e cúmplices

Mas mesmo que não tivesse havido esse generoso legado, investigadores e docentes iriam estabelecer pontos e pontes de ligação

entre a Universidade do Porto e o Arquitecto.

Como assim?

Primeiro, porque o arquitecto deixou a sua marca forte no perfil patrimonial da cidade do Porto durante a primeira metade do século

XX. Como tal, haveria de ser assunto de estudo e tema de dissertações em alguma ou algumas das nossas Faculdades. Ou seja, a sua

obra forçosamente haveria de ser estudada como, de facto foi e será. Neste aspecto, pode afirmar-se que os estudos de
1 António Cardoso trouxeram o Arquitecto para a Universidade do Porto  antes de a mesma Universidade se ter comprometido com os

herdeiros do mesmo Arquitecto na aceitação do legado e na consequente criação do Instituto.

Segundo, porque Marques da Silva, como o título da exposição sugere foi Aluno e Professor. Não propriamente na Universidade do

Porto porque esta não só foi fundada em 1911, quando já era um profissional de renome, como não integrou as Faculdades de

Arquitectura e de Belas Artes senão respectivamente, em 1979 e em 1992. 



Mas foi aluno e depois docente e Director da Academia Portuense de Belas Artes/ Escola de Belas Artes do Porto, para além de ter

dado a sua colaboração a outros estabelecimentos de ensino artístico. Por essa via e porque as actuais Faculdades de Belas Artes e

Arquitectura não desdenham reconhecer nesse estabelecimento a sua raiz, também o celebrado Arquitecto consta das memórias

da Universidade do Porto.

Mas, acima de tudo, a relação da Universidade com o Arquitecto advém da existência do Instituto. E é nesse contexto que a

presente Exposição se justifica não só nos seus conteúdos mas também nas colaborações concertadas para que ela se realizasse e

até no lugar de acolhimento, que justamente é a Faculdade de Arquitectura da Universidade do Porto.

Promovendo esta Exposição em colaboração com a Faculdade de Arquitectura, a Direcção do Instituto dá cumprimento a alguns

dos seus objectivos definidos nos Estatutos, especialmente os seguintes:

“Desenvolver acções de ensino e divulgação e difusão cultural relacionadas com a obra e a actividade do arquitecto José Marques

Da Silva”.

“Colaborar com a Universidade do Porto e as suas unidades orgânicas, bem como com outras entidades públicas e privadas, em

acções comuns no domínio da Ciência, da Arte e da Pedagogia, designadamente na área da Arquitectura, promovendo iniciativas

destinadas a fomentar a dignificação da profissão de arquitecto e a qualidade da arquitectura dentro e fora do País, incluindo o

intercâmbio com Universidades nacionais e estrangeiras”.

De facto, num primeiro momento será o corpo escolar da Faculdade de Arquitectura a usufruir das enormes vantagens pedagógicas

da Exposição dado que, em primeira mão e em directo, ela é realizada dentro das suas paredes. Confrontando-se com ela

diariamente durante algumas semanas, alunos e docentes não a podem ignorar. Mas também os de fora, alunos ou não de

Arquitectura, poderão apreciar uma parte importante dos desenhos da obra de Marques da Silva e aprender com ele. E a profissão

de arquitecto sai seguramente dignificada e exaltada. Para além disso, a decisão posteriormente tomada pela Faculdade e pelo

Instituto de digitalizar as imagens e organizá-las em painéis vai permitir que a Exposição se repita noutros locais e, por essa via, se dê

cumprimento ao objectivo de intercâmbio universitário nacional (e por que não estrangeiro?).

Por isso, esta Exposição é diferente de outras anteriores promovidas pelo Instituto Marques da Silva.

É muito mais ampla mas é também mais ambiciosa em termos de divulgação e dos públicos-alvo a atingir.

A edição do presente Catálogo é mais um passo na concretização dessa intenção.

Assim aproveitem todos aqueles a quem a iniciativa se destinou ou que dela tomaram conhecimento.

1 
Cardoso, António, O Arquitecto José Marques da Silva e a Arquitectura no Norte do País na primeira metade do séc. XX,

  Porto: FAUP Publicações, 1997, cuja 1ª edição policopiada é de 1992.
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ENSINAR PROJECTANDO

DOMINGOS TAVARES
 Presidente do Conselho Directivo da FAUP 

José Marques da Silva era um homem de ofício, muito determinado na procura da sua realização profissional como arquitecto e

absolutamente empenhado em fazer escola na dinamização do grupo de jovens que o acompanhavam no quotidiano do seu

escritório, como colaboradores permanentes ou eventuais, ou mesmo como visitantes assíduos para acompanhar de perto os

trabalhos do mestre. Mas foi no quadro de ensino da arquitectura na Escola de Belas Artes que mais se fez sentir a sua acção como

pedagogo, consolidando uma estrutura ainda muito dividida entre a cópia das artes dirigida às manualidades e as práticas oficinais,

que caracterizavam as instituições de ensino médio em Portugal no período que se seguiu imediatamente à implantação da

República.

Marques da Silva assumiu a direcção da Escola de Belas Artes em 1913 quando, na idade madura dos seus quarenta e quatro anos

era o principal arquitecto da cidade e da Câmara do Porto, cuja obra anunciava a predominância das formas ecléticas no centro

urbano da cidade. Nesse momento a Estação Central do Caminho de Ferro, o novo Teatro de São João ou o prédio de rendimento

da rua das Carmelitas eram já testemunho presente de uma nova formulação do granito adaptada à idiossincrasia importada de

Paris, pela aprendizagem de um classicismo decorado e moderno, versão erudita de um pitoresco europeu atento à especificidade

da cultura portuense. Foi uma época de grande dinamismo construtivo sob o entusiasmo dos liberais republicanos chegados ao

poder, expresso simultaneamente na reforma das principais instituições do país, de que a criação da Universidade do Porto e a

adopção de muitas outras medidas de reorganização do ensino era uma extensão para operacionalizar a ideologia triunfante.

Ao tomar a direcção da Escola de Belas Artes, Marques da Silva fez eco desse outro entendimento de entender a pedagogia como

instrumento para a consolidação do progresso, pugnando pela intensificação das práticas do desenho aplicado ao exercício da

composição arquitectónica e ao desenvolvimento das capacidades criativas dos estudantes, fortemente ancoradas no

desenvolvimento dos conhecimentos técnicos e no domínio dos saberes oficinais de que, de resto, os seus próprios projectos são uma

constante demonstração.



Habituado, desde menino, a ver trabalhar o mármore e, quiçá, a imitar o exercício paterno de cinzelar a pedra, colocou na

transferência para o desenho macio a "crayon" e aguarela, a moldagem do duro granito portuense para o colocar, na companhia

do ferro, do vidro e do betão armado, no centro da formalização da nova imagem arquitectónica pretendida para os monumentos

da burguesia do norte de Portugal.

A exposição de um número significativo de desenhos que constam do espólio hoje integrado no Instituto Marques da Silva é uma

oportunidade para conhecer por dentro, o que foi o papel deste activista da arquitectura contemporânea dimensionada ao seu

próprio tempo, activista da cultura e das artes em constante compromisso com a realidade social e com os valores de uma ideologia

nascente no espaço colectivo em que se movia, a que marcou o Porto comercial e burguês nas primeiras décadas do século XX. 

Recorreu-se preferencialmente à demonstração do que é o percurso complexo de um projecto de arquitectura, desde os primeiros

esboços à procura da ideia capaz de formalizar na matéria sólida da alvenaria um complexo problema de organização de espaço,

até à expressão final e simbólica da presunção de valores colectivos realizados como obra de artista, constitui um novo acto

pedagógico que honra a memória do mestre e dá sentido à razão de uma vida que teve na promoção e defesa da arquitectura

como arte a sua principal motivação. 

Para os estudantes de agora pode parecer ciclópica essa missão de transformar o mundo com recurso a uma arma tão ligeira e,

simultaneamente, tão difícil de manusear como é o desenho. 

Mas o trabalho, o treino constante da relação do exercício da mão com a inteligência crítica, a persistência na defesa de um ideal,

aliados à paixão pela prática do fazer, serão sempre capazes de proporcionar o avanço de mais um passo em direcção ao futuro. 

Esse foi também o exemplo que nos deixou o arquitecto Marques da Silva.



Porto, Junho de 2006

MARQUES DA SILVA 
PROCESSO, PROJECTO E MEMÓRIA

MÁRIO JOÃO MESQUITA
 Arquitecto, docente na FAUP 

José Marques da Silva, natural da freguesia de Paranhos, cidade do Porto, nasceu no dia 18 de Outubro de 1869, na rua de Costa

Cabral, nº113, filho primogénito de Bernardo Marques da Silva e de Maria Rosa Marques. 

Com a idade de treze anos, completados duas semanas antes, é matriculado no ano de 1882 na Academia Portuense de Belas Artes,

cujos estudos finalizaria em 1888, após o que concorre, sem sucesso, ao concurso para pensionista de Arquitectura, prosseguindo

apesar, a partir de 1889, os seus estudos em Paris a expensas da família.

Admitido na Escola de Paris em 1890, desenvolve o processo de aprendizagem no atelier de Victor Laloux, conseguindo o certificado

dos seus estudos parisienses no princípio de 1897. Ao concurso do diploma apresentaria a sua proposta para uma Gare Central de

Caminhos de Ferro, explicitamente admitida pelo autor como sendo para o centro da cidade do Porto.

O Arquitecto utilizaria muito da sua aprendizagem francesa como base do trabalho profissional e, embora não querendo significar a

imposição de um rótulo, tal diz-nos muito da solidez da sua formação e coerência na prática profissional dos anos que se seguiriam

até 1947, data do seu falecimento. 

A condição de Cidadão é, na actuação pública do Arquitecto, bastante vincada, intervindo, quase sempre a propósito da sua

actividade profissional, nos mais diversos fóruns e espaços de decisão, mais ou menos ligados aos centros de Poder. 

Como professor, sempre pugnaria pelo respeito e incentivo à prática do Desenho como Disciplina, e pela importância da mestria na

arte da Construção.

Edificar será, talvez, o propósito da sua existência desde a Obra ao Ensino, seja ele nas Escolas Técnicas ou na Escola de Belas Artes

do Porto, da qual se torna Director nos anos trinta e, dentro da qual, participa numa das principais reformas do Ensino Artístico.

Ao longo de quase cinquenta anos de prática profissional intensa, desenvolve, essencialmente no Norte de Portugal, um conjunto 

bastante significativo de projectos, quase sempre ligados a opções de novas Políticas Urbanas daqueles ou das instituições que foram

Acreditando no seu desenho como cúmplice na criação de uma nova Imagem de Cidade.



A personalidade que, no presente, se homenageia faz parte dos portugueses do final do século XIX e princípio do século XX que, por

via das mudanças de regime e de organização do Estado Português atravessou  o termo é mesmo atravessar - quatro regimes

políticos: Monarquia Parlamentar, República, Ditadura e Estado Novo.

Mas faz também parte daqueles portugueses que, obstinados, nunca se desviaram significativamente do objectivo pretendido  no

caso a propósito falamos de Edificação.

Edificar. 

Talvez se possa resumir o percurso de José Marques da Silva desde aluno a professor e arquitecto nestes termos: Trabalho e Edifício.

Por via dos seus relacionamentos e contactos pessoais, sempre foi capaz de estar e criar em sítios chave do desenvolvimento urbano, 

cultural e artístico de três cidades do norte de Portugal: Porto, Guimarães e Barcelos, entre as quais viveu intensamente a sua vida. 

É importante atentar nas viagens e contactos no estrangeiro, muito importantes para percebermos a contemporaneidade e o

cosmopolitismo da sua obra, o gosto pelo Detalhe e a vontade de experimentar desde as novas técnicas e materiais até às novas

formas e plasticidades com que esses materiais permitiam dotar o parque edificado que foi projectando.

Marques da Silva, o Aluno, o Professor, o Arquitecto é, agora, uma exposição itinerante. 

Esteve patente, pela primeira vez, na Faculdade de Arquitectura da Universidade do Porto (FAUP), entre 7 de Dezembro de 2005 e 8

de Janeiro de 2006, resultando de uma parceria entre a FAUP e o Instituto Arquitecto José Marques da Silva (IMS). 

Na mostra e catálogo podemos visualizar a atenção dada, na organização e montagem do material expositivo, à possibilitação da

leitura do Processo de trabalho em Arquitectura e, em particular, à questão do Desenho nas diferentes fases de concepção da obra.

O trabalho que se apresenta resulta do entendimento da necessidade e esforço de digitalização de material de arquivo existente

sob a forma de original na sede do IMS, e enquadra-se numa determinada visão e propósito de democratização do acesso à fontes

e publicação das mesmas no sentido de as preservar e, em simultâneo, divulgá-las, salvaguardando a sua continuidade e Memória.

Assim sendo, idealizou-se um conjunto expositivo realizado com base nesse material digital, reproduzindo em painéis concebidos ao

formato e cor originais dos documentos, numa projecção de imagens e na publicação que aqui se materializa e que contém o

respectivo catálogo.

O alinhamento desta edição segue o percurso da Exposição, dando-nos conta dos respectivos painéis sempre respeitando a

proporcionalidade relativa entre as Peças Desenhadas, mesmo quando estas são ampliadas. Corresponde esta metodologia

adoptada a uma vontade de dar a conhecer o Conjunto e de revelar certas aproximações de escala a alguns desenhos sem nunca

se perder a relação entre as peças, julgada essencial para se entender, no mesmo plano, as questões da construção do Processo.

Relativamente à descrição documental, tentou-se conjugar a leitura própria da Arquitectura como Disciplina, com o trabalho

Arquivístico realizado pelas três pessoas que diariamente asseguram o tratamento e gestão da informação no IMS: Odete Machado,

Conceição Pratas e Inês Sarmento, resultando nas referências complementares à interpretação de cada desenho, postal, fotografia

ou monografia.

Pretende-se que a componente didáctica e pedagógica subjacente à estrutura, forma e concepção do que agora se formaliza,

contribua, pelo conteúdo e abrangência, para a compreensão da História da Cidade, das Ideias e da Cultura, do período em

questão e que alerte para a urgência do acto de Preservar.

Preservar estes Desenhos, os Edifícios e os Espaços que lhes dão enquadramento.
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Marques da Silva, o aluno, o professor, o arquitecto é uma exposição de carácter itinerante 

realizada a partir daquela que esteve patente na Faculdade de Arquitectura da Universidade do Porto (FAUP) 

durante o mês de Dezembro de 2005 e Janeiro de 2006, e resulta de uma parceria entre a FAUP e o IMS (Instituto Arquitecto José Marques da Silva).

Na presente mostra podemos visualizar parte importante do percurso de José Marques da Silva 

desde aluno a profissional de Arquitectura e Professor, através de documentos, em grande parte inéditos.

Na organização e montagem da exposição privilegiou-se a leitura do Processo de Trabalho em Arquitectura, 

particularmente a questão do Desenho nas diferentes fases de Concepção da Obra

.

Em paralelo, surgem-nos outras dimensões do Cidadão José Marques da Silva, sempre ligadas ao Profissional e ao Académico; 

assim sendo, uma selecção da sua biblioteca profissional tal como o testemunho visual das suas viagens e contactos com o País e com o Estrangeiro,

 foram também incluídas na presente exposição.

Há, pois, uma vertente pedagógica e didáctica implícita na estrutura, forma e concepção desta mostra, 

pretendendo-se alargar o universo de públicos, tornando pública uma obra de significado, conteúdo e alcance tão vasto

 e importante para a compreensão da História da Cidade e da Cultura dos últimos anos do século XIX e dos primeiros cinquenta anos do Século XX

Português, atentando na urgência de preservar, para além destes desenhos, as obras construídas e os espaços que as conformam.

estudo de josé marques da silva para a casa/ atelier, porto, 1909

Instituto Arquitecto José Marques da Silva
Faculdade de Arquitectura da Universidade do Porto
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UN PALAIS POUR UNE FACULTÉ DES SCIENSES
Paris, [1890], estudo
Plantas, escala 1/100
Grafite e aguarela sobre papel opaco, 0,64 X 1,03m
IMS/ AJMS/ 064

PAINEL 01

 
 

TRABALHOS 
EXECUTADOS NO ATELIER DE V. LALOUX

PARIS

Trabalhos realizados no âmbito da estadia de José Marques da Silva em Paris, 
frequentando a Escola de Belas Artes e o Atelier de Victor Laloux, 

numa prática habitual da Academia Francesa à época.
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UN PALAIS POUR UNE FACULTÉ DES SCIENSES
Paris, [1890], estudo
Alçado e corte, escala 1/100
Grafite e aguarela sobre papel opaco, 0,56 X 0,96m
IMS/ AJMS/ 063

PAINEL 02
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ESTUDO DE ALÇADO PARA EDIFÍCIO
Paris, 1893, estudo
Plantas, escala 1/100
Grafite e aguarela sobre papel opaco, 1,11 X 0,78m
IMS/ AJMS/ 062

PAINEL 03
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UNE PONT DE PIERRE
Paris, 1892, estudo
Planta, corte e alçado, escala 0,04 p.m.
Grafite e aguarela sobre papel opaco, 0,99 X 0,64m
IMS/ AJMS/ 060

PAINEL 04
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DETAIL D’UNE FERME
Paris, [1890], estudo
Pormenores
Grafite e aguarela sobre papel opaco, 0,63 X 0,92m
IMS/ AJMS/ 061

PAINEL 05

010



061



ESTAÇÃO DE S. BENTO
Porto, 1896/ 1911
Esquisso da relação com o corpo da estação telegráfica do Porto
Tinta da china sobre papel vegetal, 0,21 X 0,26 m
IMS/ AJMS/ L

ESTAÇÃO DE S. BENTO
Porto, 1896/ 1911
Estudo para a fachada principal
Aguarela sobre grafite sobre papel vegetal, 0,215 X 0,58 m
IMS/ AJMS/ 339

ESTAÇÃO DE S. BENTO
Porto, 1896/ 1911
Estudo para a fachada voltada para a Rua do Loureiro, 
com apontamento da estação telegráfica
Aguarela sobre grafite sobre papel vegetal, 0,215 X 0,58 m
IMS/ AJMS/ 341

ESTAÇÃO DE S. BENTO
Porto, 1896/ 1911
Estudo para a fachada principal
Grafite sobre papel vegetal, 0,27 X 0,375 m
IMS/ AJMS/ 338

ESTAÇÃO DE S. BENTO
Porto, 1896/ 1911
Estudo para a fachada principal
Grafite sobre papel vegetal, 0,225 X 0,38 m
IMS/ AJMS/ 340

ESTAÇÃO DE S. BENTO
Porto, 1896/ 1911
Estudo para a fachada principal
Aguada sobre grafite sobre papel vegetal, 0,125 X 0,225 m
IMS/ AJMS/ 337

ESTAÇÃO DE S. BENTO
Porto, 1896/ 1911
Estudo para a fachada principal
Grafite sobre papel vegetal, 0,265 X 0,375 m
IMS/ AJMS/ 336

ESTAÇÃO DE S. BENTO
Porto, 1896/ 1911
Estudo para o remate sul da fachada principal
Tinta da china sobre papel vegetal, 0,20 X 0,30 m
IMS/ AJMS/ M

ESTAÇÃO DE S. BENTO
Porto, 1896/ 1911
Esquisso da fachada
Tinta da china sobre papel vegetal, 0,15 X 0,30 m
IMS/ AJMS/ 343

PAINEL 1
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ESTAÇÃO DE S. BENTO

PORTO

Apesar da extinção das Ordens Religiosas, após 1834, condicionava-se a 
demolição dos edifícios onde se instalavam ao falecimanto da última freira ou frade.

Tal aconteceu, também, com o Convento de S. Bento de Avé Maria cujas obras de 
demolição tiveram início em 1896, estendendo-se a construção 
da Estação de Caminho de Ferro, no grosso da obra, até 1911. 

Estação de S. Bento, Porto, [1929], bilhete postal, papel, 90 x 140
 IMS/ AJMS/ 0040
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ESTAÇÃO DE S. BENTO/ INSTALAÇÃO DOS SERVIÇOS TELEGRÁFICOS E POSTAIS
Porto, 1911, obra não executada
Estudo dos alçados central e lateral, escala 1/500
Grafite sobre papel opaco, 0,53 X 0,38m
IMS/ AJMS/ 230

ESTAÇÃO DE S. BENTO
Porto, 1896/ 1911
Estudo para planta do 1º piso, escala 1/500
Tinta da China sobre grafite sobre papel opaco, 0,50 X 0,76m
IMS/ AJMS/ 229

ESTAÇÃO DE S. BENTO
Porto, 1896/ 1911
Estudo para planta do piso térreo, escala 1/500
Tinta da China sobre grafite sobre papel opaco 4, 0, 0 X 0,98m
IMS/ AJMS/ 228

PAINEL 2
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ESTAÇÃO DE S. BENTO
Porto, 1896/ 1911
Pormenores de caixilhos
Grafite e aguarela sobre papel opaco, 0,60 X 0,98m
IMS/ AJMS/ 233

PAINEL 3
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ESTAÇÃO DE S. BENTO
Porto, 1896/ 1911
Matriz para o desenho e cálculo da asna da gare
Tinta da china sobre grafite sobre papel opaco, 0,38 X 0,55 m
IMS/ AJMS/ 232

ESTAÇÃO DE S. BENTO
Porto, 1896/ 1911
Desenho e cálculo da asna da gare
Tinta da china sobre tela, 0,66 X 0,96m
IMS/ AJMS/ 231

PAINEL 3
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ESTAÇÃO DE S. BENTO
Porto, 1896/ 1911
Desenho e cálculos da estrutura
Grafite sobre papel opaco, 0,69 X 1,03m
IMS/ AJMS/ 234

PAINEL 5
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CONCURSO PARA A CONCLUSÃO DO EDIFÍCIO DO MOSTEIRO DOS JERÓNIMOS
Lisboa, 1896, obra não executada
Proposta de alçado, escala 1/100
Tinta da China sobre grafite, sobre papel opaco, 0,33 x 0,74m
IMS/ AJMS/ 314

CONCURSO PARA A CONCLUSÃO DO EDIFÍCIO DO MOSTEIRO DOS JERÓNIMOS
Lisboa, 1896, obra não executada
Pormenores de alçado, escala 1/50
Grafite sobre papel opaco, 0,49 x 0,43m
IMS/ AJMS/ 315

CONCURSO PARA A CONCLUSÃO DO EDIFÍCIO DO MOSTEIRO DOS JERÓNIMOS
Lisboa, 1896, obra não executada
Planta do piso térreo, escala 1/200
Tinta da China sobre papel opaco, 0,43 x 0,82m
IMS/ AJMS/ 312

CONCURSO PARA A CONCLUSÃO DO EDIFÍCIO DO MOSTEIRO DOS JERÓNIMOS
Lisboa, 1896, obra não executada
Esquisso da planta e proposta de fachada
Tinta da China sobre papel opaco, 0,21 x 0,28m
IMS/ AJMS/ 311

CONCURSO PARA A CONCLUSÃO DO EDIFÍCIO DO MOSTEIRO DOS JERÓNIMOS
Lisboa, 1896, obra não executada
Proposta de alçado, à mão livre sobre base rigorosa, escala 1/100
Grafite sobre papel opaco, 0,32 x 0,36m
IMS/ AJMS/ 313

PAINEL 6

CONCURSO PARA A CONCLUSÃO 
DO MOSTEIRO DOS JERÓNIMOS

LISBOA

Proposta apresentada, a 20 de Agosto de 1896, ao Concurso para Conclusão do 
Edifício, resultante do Despacho de Dezembro de 1895 onde 

se destinava o anexo do mosteiro a Museu Nacional

Mosteiro dos Jerónimos, Lisboa, [1900], fotografia, papel, 275 x 204 
IMS/ AJMS/ 1957
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IGREJA DO PRIORADO DE CEDOFEITA
Porto, 1899, obra parcialmente realizada
estudo de implantação da nova igreja e arranjo da área envolvente, 
escala 0,002m = 1,0m
Grafite sobre papel vegetal, 0,40 X 0,55m
IMS/ AJMS/ 319

IGREJA DO PRIORADO DE CEDOFEITA
Porto, 1899, obra parcialmente realizada
Planta de localização da nova construção
inserida nos terrenos da Quinta do Priorado de Cedofeita, escala 0,002m = 1,0m
Tinta da china sobre tela aguarelada no verso, 0,75 X 0,47m
IMS/ AJMS/ 321

IGREJA DO PRIORADO DE CEDOFEITA
Porto, 1899, obra parcialmente realizada
Planta do piso térreo, escala 1/100
Tinta da china e Aguada sobre Grafite 
sobre papel vegetal, 0,76 X 0,43m
IMS/ AJMS/ 322

PAINEL 7

 
IGREJA DO PRIORADO DE CEDOFEITA

PORTO

Projecto efectuado entre 1896 e 1899 cuja primeira pedra foi lançada no dia 1 de 
Outubro de 1899 sendo a obra só realizada em parte. 

 Igreja de Cedofeita, Fachada, [1899], Fotografia, papel, 168 x 228
IMS/ AJMS/ 1907
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IGREJA DO PRIORADO DE CEDOFEITA
Porto, 1899, obra parcialmente realizada
Alçado frontal e apontamento de planta da cúpula, escala 1/100
Grafite sobre papel opaco, 1,095 X 0,73m
IMS/ AJMS/ 316

PAINEL 8
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IGREJA DO PRIORADO DE CEDOFEITA
Porto, 1899, obra parcialmente realizada
Alçado lateral, escala 1/100
Grafite sobre papel opaco 0,47 X 0,86m
IMS/ AJMS/ 318

IGREJA DO PRIORADO DE CEDOFEITA
Porto, 1899, obra parcialmente realizada
Corte, escala 1/100
Grafite sobre papel opaco 0,47 X 0,84m
IMS/ AJMS/ 317

PAINEL 9
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BAIRRO OPERÁRIO DE 'O COMÉRCIO DO PORTO' MONTE PEDRAL
Porto, Monte Pedral, 1899
Cortes e fachada lateral, escalas 1/ 100 e 1/ 200
Grafite sobre papel opaco
Tinta da China e aguarela sobre grafite sobre papel opaco, 0,51 x 0,485 
IMS/ AJMS/ 270

BAIRRO OPERÁRIO DE 'O COMÉRCIO DO PORTO' MONTE PEDRAL
Porto, Monte Pedral, 1899
Plantas Geral e dos pisos, escala 1/ 1000 e 1/ 200
Tinta da China sobre aguarela sobre papel opaco, 0,495 x 0,635 
IMS/ AJMS/ 267

BAIRRO OPERÁRIO DE 'O COMÉRCIO DO PORTO' MONTE PEDRAL
Porto, Monte Pedral, 1899
Estudo de Alçados, escala 1/ 200
Aguarela sobre grafite sobre papel vegetal, 0,22 x 0,54 
IMS/ AJMS/ 268

BAIRRO OPERÁRIO DE 'O COMÉRCIO DO PORTO' MONTE PEDRAL
Porto, Monte Pedral, 1899
Estudo para fachada principal, escala 1/ 100
Grafite sobre papel opaco, 0,34 x 0,47 
IMS/ AJMS/ 269

PAINEL 10

BAIRRO OPERÁRIO DE
 'O COMÉRCIO DO PORTO' MONTE PEDRAL

PORTO

Projecto para o Bairro de Habitação Operária construído por iniciativa do jornal ‘O 
Comércio do Porto’ na zona do Monte Pedral, cujos trabalhos de edificação tiveram 

início em Abril de 1899, construindo-se, então 14 fogos. A 2ª fase de construção 
temina em 1904 e torna visível uma parte da campanha de salubrização urbana 

lançada por algumas instituições e personalidades da Cidade.

Bairro"O Comércio do Porto", Porto, [1905],Fotografia, papel, 235 x 176
IMS/ AJMS/ 0119
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HABITAÇÃO LEITE GUIMARÃES
Porto, Rua Latino Coelho, 1899
Alçado poente e planta da entrada, escala 1/50
Tinta da China sobre grafite sobre papel opaco, 0,32 X 0,50m
IMS/ AJMS/ 172

HABITAÇÃO LEITE GUIMARÃES
Porto, Rua Latino Coelho, 1899
Estudo para planta do 1º piso, escala 1/100
Tinta da China e grafite sobre papel opaco, 0,22 X 0,33m
IMS/ AJMS/ 174

HABITAÇÃO LEITE GUIMARÃES
Porto, Rua Latino Coelho, 1899
Alçados e cortes, escala 1/100
Tinta da China sobre tela 97, 0,32 X 0, m
IMS/ AJMS/ 175

HABITAÇÃO LEITE GUIMARÃES
Porto, Rua Latino Coelho, 1899
Plantas, escala 1/100
Tinta da China sobre tela 97, 0,32 X 0, m
IMS/ AJMS/ 176

PAINEL 11

 
HABITAÇÃO LEITE GUIMARÃES

PORTO

Projecto aprovado em Novembro de 1899 e construído no início do século XX, 
no gaveto entre as actuais ruas de Latino Coelho e Gil Vicente.

 Casa Leite Guimarães, [1940], película fotográfica, 45 x 60
IMS/ AJMS/ 0762
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MUSEU MUNICIPAL
Porto, Mercado Ferreira Borges, 1900,  obra não executada
Planta e corte, escala 1/100
Tinta da China sobre grafite sobre papel opaco, 0,54 X 0,38m
IMS/ AJMS/ 184

MUSEU MUNICIPAL
Porto, Mercado Ferreira Borges, 1900,  obra não executada
Cortes, escala 0,01 p.m.
Tinta da China sobre grafite sobre papel opaco, 0,375 X 0,54m
IMS/ AJMS/ 185

MUSEU MUNICIPAL 
Porto, Mercado Ferreira Borges, 1900,  obra não executada
Alçado principal, escala 1/100
Tinta da China sobre tela, 0,375 X 0,54m
IMS/ AJMS/ 187

MUSEU MUNICIPAL
Porto, Mercado Ferreira Borges, 1900,  obra não executada
Alçado principal, escala 1/100
Tinta da China sobre papel opaco, 0,375 X 0,54m
IMS/ AJMS/ 186

PAINEL 12

 
PROPOSTA PARA MUSEU MUNICIPAL

PORTO

No âmbito da discussão municipal em torno da relocalização dos mercados, 
Marques da Silva expõe várias alternativas. projecta igualmente , por volta de 1900,

 esta proposta para a criação de um Museu Municipal no espaço deixado vago 
no Mercado de Ferreira Borges.
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ESTUDOS PARA O PALÁCIO DA BOLSA (entrada lateral do edifício)
Porto, 1901
Corte, escala 0,05 p.m. e Detalhes, escala 1/2 da execução e 0,01 p.m.
Tinta da China e aguarela sobre papel opaco, 0,50 X 0,485m
IMS/ AJMS/ 143

ESTUDOS PARA O PALÁCIO DA BOLSA
Porto, 1901
Planta de uma possível disposição de mesas no Pátio das Nações
Grafite e aguarela sobre papel vegetal, 0,28 X 0,33m
IMS/ AJMS/ 144

ESTUDOS PARA O PALÁCIO DA BOLSA (entrada lateral do edifício)
Porto, 1901
Alçado, escala 0,05 p.m. 
Tinta da China e aguarela sobre papel vegetal, 0,195 X 0,275m
IMS/ AJMS/ 145

PAINEL 13

 
ESTUDOS PARA O PALÁCIO DA BOLSA

PORTO

Entre 1898 e 1910 decorrem nas Instalações da Associação Comercial do Porto 
várias obras da responsabilidade do arquitecto, sendo este chamado várias vezes 

para o desenho de organizações espaciais aquando do decurso 
de eventos no Pátio das Nações.

Palácio da Bolsa, fachada lateral, [1920], Fotografia, papel, 297 x 229
IMS/ AJMS/ 1204
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IGREJA PAROQUIAL
Espinho, 1902, obra não executada
Planta do R/C, escala 1.100
Tinta da China sobre tela aguarelada no verso, 0,97 X 0,72m
IMS/ AJMS/ 323

IGREJA PAROQUIAL
Espinho, 1902, obra não executada
Estudo para fachada principal, escala 1.200
Grafite sobre papel opaco, 0,53 X 0,33m
IMS/ AJMS/ 326

IGREJA PAROQUIAL
Espinho, 1902, obra não executada
Estudo para fachada principal
Grafite sobre papel vegetal, 0,42 X 0,23m
IMS/ AJMS/ 324

IGREJA PAROQUIAL
Espinho, 1902, obra não executada
Estudo para fachada principal
Grafite sobre papel vegetal, 0,34 X 0,21m
IMS/ AJMS/ 325

PAINEL 14

 
IGREJA PAROQUIAL 

ESPINHO

O projecto para a Igreja Paroquial de Espinho foi realizado no ano de 1902, 
não tendo a obra sido construída.
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HABITAÇÃO CORREIA DE MATOS
Guimarães, 1902, obra não executada
Estudo para fachada principal, escala 1/ 100
Tinta da China sobre papel vegetal e opaco, 0,40 x 0,29m
IMS/ AJMS/ 252

HABITAÇÃO CORREIA DE MATOS
Guimarães, 1902, obra não executada
Estudo para fachada principal, escala 1/ 100
Tinta da China e aguarela sobre papel opaco, 0,32 x 0,31m
IMS/ AJMS/ 254

HABITAÇÃO CORREIA DE MATOS
Guimarães, 1902, obra não executada
Estudo para fachada, escala 1/ 100
Tinta da China sobre grafite sobre papel vegetal, 0,33 x 0,27m
IMS/ AJMS/ 251

HABITAÇÃO CORREIA DE MATOS
Guimarães, 1902, obra não executada
Estudo para coberturas, escala 1/ 100
Tinta da China sobre grafite sobre papel vegetal, 0,33 x 0,17m
IMS/ AJMS/ 253

PAINEL 15

 
HABITAÇÃO CORREIA DE MATOS

GUIMARÃES

Projecto para moradia particular para a cidade de Guimarães 
realizado no ano de 1902
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HABITAÇÃO RAMOS PINTO
Granja, Vila Nova de Gaia, 1902
Estudo para fachadas, escala 1/100
Tinta da China sobre papel vegetal , 0,21 x 0,21
IMS/ AJMS/ 244

HABITAÇÃO RAMOS PINTO
Granja, Vila Nova de Gaia, 1902
Estudos para fachadas, escala 1/100
Tinta da China sobre papel opaco e vegetal, 0,25 x 0,39 
IMS/ AJMS/ 246

HABITAÇÃO RAMOS PINTO
Granja, Vila Nova de Gaia, 1902
Estudo para fachadas, escala 1/100
Grafite e aguarela sobre papel vegetal, 0,25 x 0,22 
IMS/ AJMS/  247

HABITAÇÃO RAMOS PINTO
Granja, Vila Nova de Gaia, 1902
Estudos para fachadas, escala 1/100
Tinta da China e grafite sobre papel opaco e vegetal, 0,38 x 0,48
IMS/ AJMS/ 249

HABITAÇÃO RAMOS PINTO
Granja, Vila Nova de Gaia, 1902
Estudo para planta dos pisos, escala 1/100
Tinta da China sobre grafite sobre papel vegetal, 0,22 x 0,26 
IMS/ AJMS/ 250

HABITAÇÃO RAMOS PINTO
Granja, Vila Nova de Gaia, 1902
Estudo para plantas dos pisos, escala 1/100
Tinta da China sobre grafite sobre papel vegetal, 0,38 x 0,39m
IMS/ AJMS/ 245

HABITAÇÃO RAMOS PINTO
Granja, Vila Nova de Gaia, 1902
Estudos para fachadas, escala 1/100
Tinta da China sobre papel opaco, 0,28 x 0,39
IMS/ AJMS/ 243

HABITAÇÃO RAMOS PINTO
Granja, Vila Nova de Gaia, 1902
Estudo para plantas dos pisos, escala 1/100
Tinta da China sobre grafite sobre papel vegetal, 0,23 x 0,20 
IMS/ AJMS/ 248

PAINEL 16

 
HABITAÇÃO RAMOS PINTO

GRANJA, V.N. DE GAIA

Projecto de moradia para António Ramos Pinto, na Granja, Vila Nova de Gaia, 
também conhecido como Villa Eugénia

Casa Ramos Pinto, fachadas, 18-10-1941, Fotografia, papel, 278 x 398
IMS/ AJMS/ 1084
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HABITAÇÃO RAMOS PINTO
Granja, Vila Nova de Gaia, 1902
Alçados das quatro fachadas, escala 1/100
Tinta da China sobre tela , 0,37 X 0,96m
IMS/ AJMS/ 170

HABITAÇÃO RAMOS PINTO
Granja, Vila Nova de Gaia, 1902
Corte transversal, escala 1/100
Tinta da china sobre tela aguarelada no verso, 0,395 X 0,265m
IMS/ AJMS/ 169

HABITAÇÃO RAMOS PINTO
Granja, Vila Nova de Gaia, 1902
Plantas, escala 1/100
Tinta da china sobre tela aguarelada no verso, 0,37 X 0,96m
IMS/ AJMS/ 171

PAINEL 17

058



170

169

171



HABITAÇÃO SOARES MOREIRA
Porto, Rua D. João IV,1904
Alçados, escala 1/100
Tinta da china sobre papel opaco, 0,30 x 0,49
IMS/ AJMS/ 299

HABITAÇÃO SOARES MOREIRA
Porto, Rua D. João IV,1904
Alçados, escala 1/100
Tinta da china sobre papel opaco, 0,33 x 0,75
IMS/ AJMS/ 296

HABITAÇÃO SOARES MOREIRA
Porto, Rua D. João IV,1904
Alçados, escala 1/100
Tinta da china sobre papel opaco, 0,31 x 0,68
IMS/ AJMS/ 297

HABITAÇÃO SOARES MOREIRA
Porto, Rua D. João IV, 1904
Alçados, escala 1/100
Tinta da china sobre papel opaco, 0,64 x 0,48
IMS/ AJMS/ 302

PAINEL 18

 
HABITAÇÃO SOARES MOREIRA

PORTO

Projecto iniciado em 1903 para a construção de duas moradias, uma voltada para a 
Rua de D. João IV e a outra no gaveto entre esta rua e a rua de fernandes Tomás, 

confrontando as duas com a travessa de S. Jerónimo

 Casa Soares Moreira, [1940] película fotográfica, 45 x 60
IMS/ AJMS/ 0752
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HABITAÇÃO SOARES MOREIRA
Porto, Rua D. João IV e Rua Fernandes Tomás, 1904
Alçado, escala 1/50
Tinta da china sobre grafite sobre papel opaco, 0,375 x 0,54
IMS/ AJMS/ 298

HABITAÇÃO SOARES MOREIRA
Porto, Rua D. João IV e Rua Fernandes Tomás, 1904
Planta de conjunto das duas propriedades, escala 1/200
Tinta da china sobre grafite sobre papel opaco, 0,46 x 0,34
IMS/ AJMS/ 301

PAINEL 19
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HABITAÇÃO SOARES MOREIRA
Porto, Rua D. João IV e Rua Fernandes Tomás, 1904
Cortes, escala 1/100
Tinta da china  sobre tela aguarelada no verso, 0,30 x 0,90
IMS/ AJMS/ 294

HABITAÇÃO SOARES MOREIRA
Porto, Rua D. João IV e Rua Fernandes Tomás, 1904
Plantas, escala 1/100
Tinta da china sobre grafite sobre papel opaco, 0,30 x 0,95
IMS/ AJMS/ 295

PAINEL 20

 
HABITAÇÃO SOARES MOREIRA

PORTO

HABITAÇÃO SOARES MOREIRA
Porto, Rua D. João IV e Rua Fernandes Tomás, 1904
Fachada Poente, escala 1/100
Tinta da china sobre tela, 0,30 x 0,88
IMS/ AJMS/ 293

Corresponde o presente projecto à Casa mandada construir por Soares Moreira, 
desta feita no gaveto da rua D.João IV com a rua de Fernandes Tomás.

Casa Soares Moreira, 18-10-1941, Fotografia,  papel, 278 x 398
IMS/ AJMS/ 1049
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EDIFÍCIO DAS QUATRO ESTAÇÕES
Porto, 1905, Prédio de Rendimento na Rua das Carmelitas, Nº100
Estudo para fachada
Tinta da china sobre papel opaco, 0,33 x 0,27
IMS/ AJMS/ 205

EDIFÍCIO DAS QUATRO ESTAÇÕES
Porto, 1905, Prédio de Rendimento na Rua das Carmelitas, Nº100
Estudo para fachada, escala 1/ 50
Grafite sobre papel opaco, 0,64 x 0,39
IMS/ AJMS/ 206

EDIFÍCIO DAS QUATRO ESTAÇÕES
Porto, 1905, Prédio de Rendimento na Rua das Carmelitas, Nº100
Estudo de implantação
Grafite sobre papel opaco, 0,35 x 0,47
IMS/ AJMS/ 202

EDIFÍCIO DAS QUATRO ESTAÇÕES
Porto, 1905, Prédio de Rendimento na Rua das Carmelitas, Nº100
Estudo de organização dos pisos
Tinta da china sobre grafite sobre papel opaco, 0,40 x 0,59
IMS/ AJMS/ 204

EDIFÍCIO DAS QUATRO ESTAÇÕES
Porto, 1905, Prédio de Rendimento na Rua das Carmelitas, Nº100
Estudo para fachada
Grafite sobre papel opaco, 0,31 x 0,26
IMS/ AJMS/ 24

PAINEL 21

 
EDIFÍCIO DAS QUATRO ESTAÇÕES

PORTO

Prédio de Rendimento inserido no Bairro das Carmelitas (entre as  ruas da Fábrica, 
Carmelitas, galeria de Paris e António Cândido) para o qual o arquitecto 

informou vários processos nos primeiros anos do século XX  para onde projectou
 e viu construído, em 1905, este edifício.

Prédio das Carmelitas, [1930], Fotografia, papel, 247 x 302
 IMS/ AJMS/ 0033
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EDIFÍCIO DAS QUATRO ESTAÇÕES
Porto, 1905, Prédio de Rendimento na Rua das Carmelitas, n.º 100
Grafite sobre papel opaco, 0,96 X 0,77m
IMS/ AJMS/ 028

PAINEL 22

072



028



EDIFÍCIO DAS OBRAS PÚBLICAS
Braga, 1905
Estudo de alçado e planta
Grafite sobre papel opaco, 0,315 x 0,46 
IMS/ AJMS/ 152

EDIFÍCIO DAS OBRAS PÚBLICAS
Braga, 1905
Estudo de alçado
Grafite e aguarela sobre papel opaco, 0,30 x 0,465
IMS/ AJMS/ 155

EDIFÍCIO DAS OBRAS PÚBLICAS
Braga, 1905
Planta do piso térreo, escala 1/200
Tinta da China e aguarela sobre papel opaco, 0,415 x 0,44 
IMS/ AJMS/ 153

EDIFÍCIO DAS OBRAS PÚBLICAS
Braga, 1905
Alçado frontal, escala 1/100
Tinta da China sobre grafite sobre papel opaco, 0,425 x 0,63 
IMS/ AJMS/ 154

PAINEL 23

 
EDIFÍCIO DAS OBRAS PÚBLICAS

BRAGA

Projecto datado de 1905 para o Edifício das Obras Públicas na Cidade de Braga 

Edifício das Obras Públicas, Braga, [1930]película fotográfica, 98 x 147
IMS/ AJMS/ 0795

074



152

153

155

154



152



155



PALACETE DE JOSÉ LOPES MARTINS
Porto, Praça Marquês de Pombal, nº30, 1906
Tectos
Grafite e aguarela sobre papel opaco, 0,29 x 0,37 
IMS/ AJMS/ 195

PALACETE DE JOSÉ LOPES MARTINS
Porto, Praça Marquês de Pombal, nº30, 1906
Escada, escala 0,05 p.m.
Grafite e aguarela sobre papel opaco, 0,38 x 0,43 
IMS/ AJMS/ 197

PALACETE DE JOSÉ LOPES MARTINS
Porto, Praça Marquês de Pombal, nº30, 1906
Móvel de sala
Grafite e aguarela sobre papel opaco, 0,21 x 0,21 
IMS/ AJMS/ 199

PALACETE DE JOSÉ LOPES MARTINS
Porto, Praça Marquês de Pombal, nº30, 1906
3 Esquissos para a remodelação interior dos pisos
Tinta da china sobre papel vegetal, 0,20 x 0,15 
IMS/ AJMS/ A/ B/ C

PALACETE DE JOSÉ LOPES MARTINS
Porto, Praça Marquês de Pombal, nº30, 1906
Móvel de lareira
Tinta da china sobre papel vegetal, 0,21 x 0,26 
IMS/ AJMS/ 200

PALACETE DE JOSÉ LOPES MARTINS
Porto, Praça Marquês de Pombal, nº30, 1906
Móvel de sala
Tinta da china sobre papel vegetal, 0,36 x 0,38 
IMS/ AJMS/ 198

PALACETE DE JOSÉ LOPES MARTINS
Porto, Praça Marquês de Pombal, nº30, 1906
Móvel de sala
Tinta da china sobre papel vegetal, 0,26 x 0,20 
IMS/ AJMS/ 196

PALACETE DE JOSÉ LOPES MARTINS
Porto, Praça Marquês de Pombal, nº30, 1906
Móvel de sala
Tinta da china sobre papel vegetal, 0,26 x 0,20 
IMS/ AJMS/ 194

PAINEL 24

 
PALACETE LOPES MARTINS 

PORTO

Projecto de Remodelação interior e de desenho de mobiliário, datado de 1906, 
para o Palacete da Família Lopes Martins, no gaveto entre a Praça do marquês de 

Pombal e a Rua do príncipe Real (actual Latino Coelho).

Palacete Lopes Martins, [1976], Fotografia,  papel, 238 x 178
 IMS/ AJMS/ 1260
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TEATRO CIRCO DE BRAGA
Braga, 1908, obra não executada
Estudo para fachada
Grafite sobre papel vegetal, 0,21 X 0,27m
IMS/ AJMS/ 237

TEATRO CIRCO DE BRAGA
Braga, 1908, obra não executada
Cortes, escala 0,005 p.m.
Tinta da China e aguarela sobre papel opaco, 0,34 X 0,86m
IMS/ AJMS/ 238

TEATRO CIRCO DE BRAGA
Braga, 1908, obra não executada
Plantas, escala 0,005 p.m.
Tinta da China e aguarela sobre papel opaco, 0,34 X 0,86m
IMS/ AJMS/ 239

TEATRO CIRCO DE BRAGA
Braga, 1908, obra não executada
Estudo para fachada
Tinta da China sobre papel vegetal, 0,21 X 0,25m
IMS/ AJMS/ 235

TEATRO CIRCO DE BRAGA
Braga, 1908, obra não executada
Estudo para fachada
Grafite sobre papel vegetal, 0,21 X 0,26m
IMS/ AJMS/ 236

PAINEL 25

 
TEATRO CIRCO

BRAGA

Proposta datada de 1908 para a construção de um Teatro Circo em Braga, 
o qual não seria realizado.
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TEATRO DE S. JOÃO
Porto, 1912
Plantas dos pisos, escala 0,005 p.m.
Tinta da china sobre papel vegetal, 0,57 x 1,06
IMS/ AJMS/ 227

TEATRO DE S. JOÃO
Porto, 1912
Implantação do novo teatro
Tinta da china sobre papel vegetal, 0,24 x 0,21
IMS/ AJMS/ 224

TEATRO DE S. JOÃO
Porto, 1912
Esquissos do novo teatro
Grafite sobre papel vegetal, 0,17 x 0,10
IMS/ AJMS/ 226

TEATRO DE S. JOÃO
Porto, 1912
Esquissos do novo teatro
Grafite sobre papel vegetal, 0,17 x 0,10
IMS/ AJMS/ 225

PAINEL 26

 
TEATRO DE S. JOÃO

PORTO

O Projecto de um novo teatro para o sítio do anterior ardido é apresentado 
à Câmara no ano de 1910 sendo a obra inaugurada a 7 de Março de 1920, 

com um recital.

Theatro S. João, Porto, [11-09-1923], bilhete postal, papel, 86 x 137
IMS/ AJMS/ 0021

084



227

225 226

224



225 226



224



TEATRO DE S. JOÃO
Porto, 1912
Corte, escala 0,01 p.m.
Tinta da china sobre papel vegetal, 0,67 x 1,05
IMS/ AJMS/ 223

PAINEL 27
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TEATRO DE S. JOÃO
Porto, 1910
Fachadas, escala 0,01 p.m.
Tinta da china sobre papel vegetal, 0,70 x 1,18
IMS/ AJMS/ 220

PAINEL 28
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TEATRO DE S. JOÃO
Porto, [1910]
Estudo para fachada principal, escala 1/100
Grafite sobre papel vegetal, 0,32 x 0,42 m
IMS/ AJMS/ 221

TEATRO DE S. JOÃO
Porto, 1910
Alçado da fachada principal, escala 0,01 p.m.
Tinta da China sobre tela, 0,61 x 0,745 m 
IMS/ AJMS/ 222

PAINEL 29
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TEATRO DE S. JOÃO
Porto, 1913
Corte transversal, escala 0,002 p.m.
Tinta da china sobre papel vegetal aguarelado no verso, 0,565 x 0,76 m
IMS/ AJMS/ 217

PAINEL 30
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TEATRO DE S. JOÃO
Porto, 1912
Cortes, escala 0,02 p.m.
Tinta da china sobre tela, 0,28 x 0,98
IMS/ AJMS/ 219

TEATRO DE S. JOÃO
Porto, 1918
Cortes, escala 0,02 p.m.
Tinta da china sobre tela, 0,58 x 0,97
IMS/ AJMS/ 218

PAINEL 31
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TEATRO FIGUEIRENSE
Figueira da Foz, 1917, obra não realizada 
Alçados, escala 0,01 p.m.
Tinta da China sobre tela aguarelada no verso, 0,43 X 1,05m
IMS/ AJMS/ 157

TEATRO FIGUEIRENSE
Figueira da Foz, 1917, obra não realizada 
Plantas, escala 0,01 p.m.
Tinta da China sobre tela aguarelada no verso, 0,58 X 0,645m
IMS/ AJMS/ 156

PAINEL 32

 
TEATRO FIGUEIRENSE

FIGUEIRA DA FOZ

Projecto de Teatro realizado em 1916 cujas obras de edificação não se executaram.
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CASA/ ATELIER
Porto, Praça Marquês de Pombal nº44, 1909
Pormenor da parede e do fogão de sala, escala 0,05 p.m.
Grafite e tinta da China sobre papel opaco, 0,41 x 0,43
IMS/ AJMS/ 208

CASA/ ATELIER
Porto, Praça Marquês de Pombal nº44, 1909
Pormenor da parede da sala de jantar, escala 0,05 p.m.
Grafite e tinta da China sobre papel opaco, 0,46 x 0,33
IMS/ AJMS/ 212

CASA/ ATELIER
Porto, Praça Marquês de Pombal nº44, 1909
Estudo para fachadas lateral e frontal, escala 1/100
Grafite e tinta da China sobre papel opaco, 0,40 x 0,40 
IMS/ AJMS/ 210

CASA/ ATELIER
Porto, Praça Marquês de Pombal nº44, 1909
Perspectiva do jardim
Grafite e aguarela sobre papel opaco, 0,46 x 0,49 
IMS/ AJMS/ 42

CASA/ ATELIER
Porto, Praça Marquês de Pombal nº44, 1909
Estudo para o jardim, escala 1/200
Grafite e aguarela sobre papel vegetal, 0,60 x 0,19 
IMS/ AJMS/ 211

CASA/ ATELIER
Porto, Praça Marquês de Pombal nº44, 1909
Estudo para fachadas lateral e frontal, escala 1/100
Tinta da China sobre papel opaco, 0,38 x 0,72
IMS/ AJMS/ 207

CASA/ ATELIER
Porto, Praça Marquês de Pombal nº44, 1909
Estudo para alçado tardoz e cortes, escala 1/100
Tinta da China sobre papel opaco, 0,42 x 0,40
IMS/ AJMS/ 209

PAINEL 33

 
CASA/ ATELIER 

PORTO

O Projecto de Habitação própria e atelier de trabalho profissional de 
José Marques da Silva foi aprovado em Junho de 1909 e construído no terreno 

adjacente à propriedade da família de sua mulher, D. Júlia Lopes da Silva, 
à Praça Marquês de Pombal.

Casa/ Atelier, Porto, Fotografia, papel, 180 x 131
IMS/ AJMS/ 1261
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CASA/ ATELIER
Porto, Praça Marquês de Pombal nº44, 1909
Cortes, escala 1/100
Tinta da China sobre tela 
IMS/ AJMS/ 48

CASA/ ATELIER
Porto, Praça Marquês de Pombal nº44, 1909
Alçados, escala 1/100
Tinta da China sobre tela 
IMS/ AJMS/ 46

CASA/ ATELIER
Porto, Praça Marquês de Pombal nº44, 1909
Plantas, escala 1/100
Tinta da China sobre tela
IMS/ AJMS/ 47

PAINEL 34
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IGREJA DE S. TORCATO
S. Torcato, Guimarães, não concluída
Planta geral, escala 1/100
Grafite sobre papel opaco, 0,48 x 0,70
IMS/ AJMS/ 087

IGREJA DE S. TORCATO
S. Torcato, Guimarães, não concluída
Alçado da fachada lateral, escala 1/100
Tinta da China e grafite sobre papel opaco 
IMS/ AJMS/ 089

IGREJA DE S. TORCATO
S. Torcato, Guimarães, não concluída
Corte/ alçado do altar-mor, escala 0,01 p.m.
Grafite sobre papel vegetal, 0,23 X 0,23 
IMS/ AJMS/ 088

IGREJA DE S. TORCATO
S. Torcato, Guimarães, não concluída
Corte/ alçado do altar-mor, escala 0,01 p.m.
Grafite sobre papel vegetal, 0,46 X 0,28 
IMS/ AJMS/ 090

PAINEL 35

 
IGREJA DE S. TORCATO

GUIMARÃES

Projecto aprovado pela Irmandade de S. Torcato em 1899, 
dando a Marques da Silva a oportunidade de reorientar as obras

 lançadas a concurso em 1866, após mais de um século de discussões em torno da 
vontade de construir um templo no local.

As obras ainda hoje decorrem.

S.Torquato, Guimarães, em construção, bilhete postal, papel, 90 x 140
IMS/AJMS/0019
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IGREJA DE S. TORCATO
S. Torcato, Guimarães, não concluída
Corte, escala 0,04 p.m.
Grafite  e tinta da china sobre papel opaco, 0,54 x 0,48
IMS/ AJMS/ 072

IGREJA DE S. TORCATO
S. Torcato, Guimarães, não concluída
Pormenor vitral, escala 0,02 p.m.
Grafite e aguarela sobre papel opaco, 0,29 x 0,15
IMS/ AJMS/ 074

IGREJA DE S. TORCATO
S. Torcato, Guimarães, não concluída
Planta geral, escala 0,02 p.m.
Grafite e aguarela sobre papel opaco, 0,54 x 0,38
IMS/ AJMS/ 071

IGREJA DE S. TORCATO
S. Torcato, Guimarães, não concluída
Pormenor do Torreão, escala 1.50
Grafite e aguarela sobre papel opaco, 0,52 x 0,34
IMS/ AJMS/ 073

IGREJA DE S. TORCATO
S. Torcato, Guimarães, não concluída
Corte, escala 0,04 p.m.
Grafite  sobre papel opaco, 0,71 x 0,46
IMS/ AJMS/ 070

PAINEL 36

108



072

070
071

074

073



071



074



PARQUE DE S.TORCATO
S. Torcato, Guimarães, 1911
Planta do parque, escala 0,002 p.m.
Tinta da China sobre tela, aguarelada no verso, 0,55 X 0,35m
IMS/ AJMS/ 084

PARQUE DE S.TORCATO
S. Torcato, Guimarães, 1911
Planta do parque, escala 0,002 p.m.
Grafite sobre papel vegetal, 0,40 X 0,62m
IMS/ AJMS/ 085

PARQUE DE S.TORCATO
S. Torcato, Guimarães, 1909
Planta do parque, escala 0,002 p.m.
Tinta da China sobre tela, aguarelada no verso, 0,55 X 0,35m
IMS/ AJMS/ 086

PARQUE DE S.TORCATO
S. Torcato, Guimarães, 1910
Planta do parque, escala 0,002 p.m.
Grafite e lápis de cor sobre vegetal, 0,50 X 0,35m
IMS/ AJMS/ 083

PAINEL 37
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PARQUE DE S. TORCATO

GUIMARÃES

As obras do Parque são mandadas fazer em 1921, resultantes de um 
processo que já vinha de 1910.
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SANTA CASA DE MISERICÓRDIA/ CONSTRUÇÕES HOSPITALARES
Barcelos, 1912
Cortes, escala 0,01 p.m.
Tinta da china sobre tela aguarelada no verso, 0,345 x 0,565
IMS/ AJMS/ 161

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA/ CONSTRUÇÕES HOSPITALARES
Barcelos, 1911
Planta do r/ c, escala 0,01 p.m.
Tinta da china sobre tela aguarelada no verso, 0,345 x 0,565
IMS/ AJMS/ 162

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA/ CONSTRUÇÕES HOSPITALARES
Barcelos, 1911
Planta geral, escala 0,001 p.m.
Tinta da china sobre tela aguarelada no verso, 0,345 x 0,565
IMS/ AJMS/ 160

PAINEL 38

 
HOSPITAL DA SANTA CASA 

DE MISERICÓRDIA 
BARCELOS

Datam de 1912 as propostas do arquitecto para as instalações da Santa Casa de 
Misericórdia, em Barcelos 

Fachada da Misericórdia de Barcelos, Fotografia, papel, 218 x 160
IMS/ AJMS/ 1125
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HOSPITAL/ BARCELOS
Barcelos, 1912
Plantas dos pisos, escala 1.100
Tinta da china sobre tela aguarelada no verso, 0,66 x 0,77
IMS/ AJMS/ 193

PAINEL 39

 
HOSPITAL  

BARCELOS

Trabalho na sequência dos trabalhos para a Misericórdia de Barcelos
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PROPOSTA DE INTERVENÇÃO NUM MOSTEIRO/  LEÇA DO BALIO
Leça do Balio, 1912, obra não realizada
Implantação, escala 1/500
Tinta da China e aguarela sobre papel opaco, 0,39 x 0,61
IMS/ AJMS/ 309

PROPOSTA DE INTERVENÇÃO NUM MOSTEIRO/ LEÇA DO BALIO
Leça do Balio, 1912, obra não realizada
Corte e alçados, escala 1/100
Tinta da China sobre grafite, sobre papel opaco, 0,465 x 1,11 
IMS/ AJMS/ 310

PAINEL 40

 
PROPOSTA 

DE INTERVENÇÃO NUM MOSTEIRO 
LEÇA DO BALIO

Proposta de intervenção nesta estrutura religiosa com projecto datado de 1912, 
não tendo a obra sido realizada.

Mosteiro de Leça de Balio, [1912], Fotografia, papel
 IMS/ AJMS/ 0140
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ARMAZÉNS NASCIMENTO
Porto, Rua de S.ta Catarina e Passos Manuel, 1914
Cortes, escala 1/ 100
Tinta da China sobre grafite sobre papel opaco, 0,76 X 1,06m
IMS/ AJMS/ 025

ARMAZÉNS NASCIMENTO
Porto, Rua de S.ta Catarina e Passos Manuel, 1914
Estudo para cortelongitudinal
Tinta da China e aguada sobre papel vegetal, 0,34 X 0,23m
IMS/ AJMS/ 026

ARMAZÉNS NASCIMENTO
Porto, Rua de S.ta Catarina e Passos Manuel, 1914
Estudo para a fachada de Santa Catarina 
Lápis de cor e aguarela sobre papel vegetal, 0,26 X 0,19m
IMS/ AJMS/ 029

ARMAZÉNS NASCIMENTO
Porto, Rua de S.ta Catarina e Passos Manuel, 1914
Estudo para a fachada de Santa Catarina
Tinta da China e lápis de cor sobre papel vegetal, 0,23 X 0,21m
IMS/ AJMS/ 028

ARMAZÉNS NASCIMENTO
Porto, Rua de S.ta Catarina e Passos Manuel, 1914
Estudo para a fachada de Santa Catarina
Tinta da China e aguada sobre papel vegetal, 0,33 X 0,28m
IMS/ AJMS/ 027

PAINEL 41

 
ARMAZÉNS NASCIMENTO 

PORTO

O projecto, datado de 1914, é submetido nesse mesmo ano à aprovação 
camarária e aprovado, desenrolando-se as obras até Junho de 1927, 

mês da sua inauguração.

Armazéns Nascimento, Fotografia, papel, 340 x 262
IMS/ AJMS/ 0874
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ARMAZÉNS NASCIMENTO
Porto, Rua de S.ta Catarina e Passos Manuel, 1914
Plantas, escala 0,01 p.m.
Tinta da China sobre tela aguarelada no verso, 0,59 X 0,96m
IMS/ AJMS/ 032

ARMAZÉNS NASCIMENTO
Porto, Rua de S.ta Catarina e Passos Manuel, 1914
Plantas, escala 0,01 p.m.
Tinta da China sobre tela aguarelada no verso, 0,58 X 0,96m
IMS/ AJMS/ 033

PAINEL 42
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ARMAZÉNS NASCIMENTO
Porto, Rua de S.ta Catarina e Passos Manuel, 1914
Cortes, escala 0,01 p.m.
Tinta da China sobre tela aguarelada no verso, 0,59 X 0,98m
IMS/ AJMS/ 030

ARMAZÉNS NASCIMENTO
Porto, Rua de S.ta Catarina e Passos Manuel, 1914
Alçados, escala 0,01 p.m.
Tinta da China sobre tela aguarelada no verso, 0,56 X 0,95m
IMS/ AJMS/ 031

PAINEL 43
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LICEU ALEXANDRE HERCULANO
Porto, [1914]
Plantas, escala 0,01 p.m.
Grafite sobre papel opaco, 0,74 X 1,09m
IMS/ AJMS/ 127

PAINEL 44

 
LICEU ALEXANDRE HERCULANO

PORTO

Inserido no âmbito da criação das áreas escolares do Porto, 
surge a necessidade de se edificar um liceu no Bairro Oriental da Cidade, 

no terreno da Quinta de Sacais. 
O projecto data de 1914 e as obras duram entre o ano de 1916 

e o início dos anos trinta. 

Liceu Alexandre Herculano, 18-10-1941, Fotografia, papel, 278 x 398
 IMS/ AJMS/ 1066
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ARRANQUE DA AVENIDA DA CIDADE
Porto, Praça da Liberdade e Avenida, 1915, obra não executada
Estudo para um traçado da Avenida (A), escala 1/ 1000
Tinta da China sobre papel opaco, 0  ,285 X 0,76m
IMS/ AJMS/ 001

ARRANQUE DA AVENIDA DA CIDADE
Porto, Praça da Liberdade e Avenida, 1915, obra não executada
Estudo para um traçado da Avenida (B), escala 1/ 1000
Tinta da China sobre papel opaco, 0  ,325 X 0,70m
IMS/ AJMS/ 002

ARRANQUE DA AVENIDA DA CIDADE
Porto, Praça da Liberdade e Avenida, 1915
Estudo do arranque da Avenida com o gaveto 
do edifício da Nacional e do Banco Inglês, escala 1/ 200
Tinta da China e aguarela sobre papel vegetal, 0  ,665 X 0,40m
IMS/ AJMS/ 003

PAINEL 44

ESTUDO PARA A AVENIDA DA CIDADE 
(ACTUAL AV. DOS ALIADOS)

PORTO

Aquando da discussão da nova avenida da cidade, o arquitecto apresenta 
estudos de variantes à solução adoptada, principalmente no que respeita ao eixo 

central, plano dos alinhamentos e situação da sede do município, 
propondo, também, sob a forma de esboceto, em1919, a configuração 

e desenho dos dois edifícios que marcariam a linha de arranque da avenida. 

Avenida dos Aliados, Porto, 18-10-1942, bilhete postal, papel, 90 x 140
IMS/ AJMS/ 0007
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CAIXA ECONÓMICA PORTUGUESA
Porto, 1917
Plantas, escala 0,01 p.m
Tinta da china sobre tela, 0,38 X 1,095m
IMS/ AJMS/ 328

CAIXA ECONÓMICA PORTUGUESA
Porto, 1917
Alçados, escala 0,01 p.m
Tinta da china sobre tela, 0,505 X 1,09m
IMS/ AJMS/ 327

PAINEL 46

 
CAIXA ECONÓMICA PORTUGUESA

PORTO

Projecto elaborado em 1917 para o gaveto entre a nova avenida, a nova praça 
e a rua da Fábrica, anterior ao projecto e construção do edifício da Companhia de 

seguros ‘A Nacional’, tendo sido, a todos os níveis, seu precursor.
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COMPANHIA DE SEGUROS ‘A NACIONAL’
Porto, 1919
Estudo para o alçado voltado para a Praça e gaveto, escala 1.100
Grafite sobre papel vegetal, 0,49 X 0,335m
IMS/ AJMS/ 004

COMPANHIA DE SEGUROS ‘A NACIONAL’
Porto, 1919
Estudo para o alçado voltado para a avenida, escala 1.100
Grafite sobre papel opaco, 0,67 X 0,385m
IMS/ AJMS/ 007

COMPANHIA DE SEGUROS ‘A NACIONAL’
Porto, 1919
Planta da entrada do edifício e do átrio, escala 0,02 p.m.
Grafite e aguarela sobre papel vegetal, 0,425 X 0,35m
IMS/ AJMS/ 005

COMPANHIA DE SEGUROS ‘A NACIONAL’
Porto, 1919
Alçado voltado para a Praça, escala 1.100
Grafite e aguarela sobre papel vegetal, 0,49 X 0,335m
IMS/ AJMS/ 004

PAINEL 47

 
COMPANHIA DE SEGUROS ‘A NACIONAL’

PORTO

A filial no Porto da Companhia de Seguros ‘a Nacional’ surge na sequência 
do trabalho referido anteriormente, materializando, a partir da sua aprovação 

pela Comissão de Estética da Cidade, em 1919, o primeiro dos dois edifícios 
estudados pelo arquitecto para funcionarem como a entrada da nova avenida.

 A Nacional, Porto, 18-10-1941, Fotografia, papel, 278 x 398
IMS/ AJMS/ 1064
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COMPANHIA DE SEGUROS ‘A NACIONAL’
Porto, 1923
Alçados de portas exteriores, escala 0,05 p.m.
Tinta da china sobre papel vegetal, 0,27 X 0,455m
IMS/ AJMS/ 016

COMPANHIA DE SEGUROS ‘A NACIONAL’
Porto, 1921
Pormenores da cobertura e desenho das letras (David Moreira da Silva), 
escala 0,05 p.m.
Grafite sobre papel vegetal, 0,55 X 0,70m
IMS/ AJMS/ 011

COMPANHIA DE SEGUROS ‘A NACIONAL’
Porto, 1924
Corte transversal do Hall, escala 0,05 p.m.
Tinta da china sobre papel vegetal, 0,55 X 0,70m
IMS/ AJMS/ 012

COMPANHIA DE SEGUROS ‘A NACIONAL’
Porto, 1927
Pormenores do alçado do piso térreo, escala 0,05 p.m.
Tinta da china sobre papel vegetal, 0,555 X 0,47m
IMS/ AJMS/ 013

COMPANHIA DE SEGUROS ‘A NACIONAL’
Porto, 1923
Pormenores da varanda do 4º andar, escala 0,05 p.m.
Tinta da china sobre papel vegetal, 0,305 X 0,405m
IMS/ AJMS/ 015

COMPANHIA DE SEGUROS ‘A NACIONAL’
Porto, 1924
Pormenores do torreão, escala 0,02 p.m.
Tinta da china sobre papel vegetal, 0,535 X 0,175m
IMS/ AJMS/ 014

PAINEL 48
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COMPANHIA DE SEGUROS ‘A NACIONAL’
Porto, 1920
Plantas, escala 0,01 p.m.
Tinta da china sobre tela aguarelada no verso, 0,33 X 0,93m
IMS/ AJMS/ 009

COMPANHIA DE SEGUROS ‘A NACIONAL’
Porto, 1920
Plantas, escala 0,05 p.m.
Tinta da china sobre tela aguarelada no verso, 0,35 X 0,925m
IMS/ AJMS/ 010

COMPANHIA DE SEGUROS ‘A NACIONAL’
Porto, 1920
Alçado e cortes, escala 0,01 p.m.
Tinta da china sobre tela aguarelada no verso, 0,53 X 1,04m
IMS/ AJMS/ 008

PAINEL 49
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HOSPITAL DE VIZELA
Vizela, 1915
Cortes da Cozinha, escala 0,01 p.m.
Tinta da china sobre tela aguarelada no verso, 0,44 x 0,84
IMS/ AJMS/ 142

HOSPITAL DE VIZELA
Vizela, 1915
Plantas dos pisos da Cozinha, escala 0,01 p.m.
Tinta da china sobre tela aguarelada no verso, 0,505 x 0,845
IMS/ AJMS/ 141

PAINEL 50

 
HOSPITAL  

VIZELA

Projecto de Remodelação do Hospital de Vizela, realizado entre 1915 e 1917.
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HOSPITAL DE VIZELA
Vizela, 1915
Estudo para os pisos da Cozinha, escala 1.100
Grafite sobre papel opaco, 0,47 x 0,68
IMS/ AJMS/ 139

HOSPITAL DE VIZELA
Vizela, 1915
Estudo dos cortes da Cozinha, escala 1.100
Grafite sobre papel opaco, 0,47 x 0,68
IMS/ AJMS/ 140

PAINEL 51
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PALÁCIO DO CONDE DE VIZELA
Porto, quarteirão entre as ruas de António Cândido, 
Carmelitas, do Correio e da Fábrica, 1922
Estudo sobre sector do Alçado Nascente/ Norte, escala 1.50
Grafite sobre papel vegetal, 0,27 x 0,415
IMS/ AJMS/ 034

PALÁCIO DO CONDE DE VIZELA
Porto, quarteirão entre as ruas de António Cândido, 
Carmelitas, do Correio e da Fábrica, 1922
Planta tipo do piso térreo, escala 0,005 p.m.
Grafite sobre papel vegetal, 0,25 x 0,89
IMS/ AJMS/ 035

PAINEL 52

 
PALÁCIO CONDE DE VIZELA

PORTO

Edifício-quarteirão inserido na zona das Carmelitas, compreendido entre a rua das 
Carmelitas, a rua do Correio, a Rua da Fábrica e a rua de António Cândido.

O arquitecto dirigiu as obras entre 1920 e 1923, data em que apresentou 
o aditamento para a edificação no topo norte do quarteirão, continuando a 

acompanhar a obra até à sua conclusão. 

Palácio do Conde de Vizela, Fotografia, papel, 180 x 131
 IMS/ AJMS/ 1906

PALÁCIO DO CONDE DE VIZELA
Porto, quarteirão entre as ruas de António Cândido, 
Carmelitas, do Correio e da Fábrica, 1922
Estudos para alçado da rua António Cândido e Rua do Correio, escala 0,005 p.m.
Grafite sobre papel vegetal, 0,25 x 0,89
IMS/ AJMS/ 036
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PALÁCIO DO CONDE DE VIZELA
Porto, quarteirão entre as ruas de António Cândido, 
Carmelitas, do Correio e da Fábrica, 1920
Detalhes de gaveto , escala 0,05 p.m.
Grafite sobre papel vegetal, 0,37 x 0,48m
IMS/ AJMS/ 039

PALÁCIO DO CONDE DE VIZELA
Porto, quarteirão entre as ruas de António Cândido, 
Carmelitas, do Correio e da Fábrica, 1922
Estudo de uma das cúpulas do edifício, escala 0,05 p.m.
Grafite sobre papel vegetal, 0,67 x 0,41m
IMS/ AJMS/ 038

PALÁCIO DO CONDE DE VIZELA
Porto, quarteirão entre as ruas de António Cândido, 
Carmelitas, do Correio e da Fábrica, 1922
Estudo de uma das cúpulas do edifício, escala 0,02 p.m.
Grafite sobre papel vegetal, 0,74 x 0,30m
IMS/ AJMS/ 037

PALÁCIO DO CONDE DE VIZELA
Porto, quarteirão entre as ruas de António Cândido, 
Carmelitas, do Correio e da Fábrica, 1922
Esquema de saneamento, escala 0,025 p.m.
Grafite sobre papel vegetal, 0,17 x 0,31m/ 0,16 x 0,29m
IMS/ AJMS/ 040/ 041

PAINEL 53
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BANCO INGLÊS
Porto, Praça da Liberdade e Avenida, 1922
Estudo para fachada sul, escala 0,01 p.m.
Aguada sobre grafite sobre papel vegetal, 0,51 x 0,51
IMS/ AJMS/ 056

BANCO INGLÊS
Porto, Praça da Liberdade e Avenida, 1922
Estudo para planta do piso térreo e 1º, escala 0,01 p.m.
Tinta da China sobre papel vegetal, 0,51 x 0,50
IMS/ AJMS/ 054

BANCO INGLÊS
Porto, Praça da Liberdade e Avenida, 1922
Estudo para fachada sul, escala 0,01 p.m.
Grafite sobre papel vegetal, 0,52 x 0,52
IMS/ AJMS/ 055

BANCO INGLÊS
Porto, Praça da Liberdade e Avenida, 1922
Estudo para planta do piso térreo, escala 0,01 p.m.
Tinta da China sobre papel vegetale aguada , 0,49 x 0,28
IMS/ AJMS/ 053

PAINEL 54

 
BANCO INGLÊS

PORTO

Projecto do prédio para Joaquim Pinto Leite, datado de 1922, destinado à sede do 
Bank of London and South America, vulgo Banco Inglês, no gaveto 

entre a Avenida das Nações Aliadas, a Praça e a Rua de Sampaio Bruno, 
cujo projecto data dos anos de 1921 e 1922.

Avenida dos Aliados, Porto, [1950], bilhete postal, papel, 90 x 140
IMS/ AJMS/ 0008
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BANCO INGLÊS
Porto, Praça da Liberdade e Avenida, 1922
Cortes transversais e planta do piso da cobertura, escala 0,01 p.m.
Tinta da China sobre tela aguarelada no verso, 0,51 x 1,11
IMS/ AJMS/ 058

BANCO INGLÊS
Porto, Praça da Liberdade e Avenida, 1922
Plantas, escala 0,01 p.m.
Tinta da China sobre tela aguarelada no verso, 0,51 x 0,99
IMS/ AJMS/ 057

PAINEL 55
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PAÇOS DO CONCELHO DE SANTO TIRSO
Santo Tirso, 1922, obra não executada
Estudo para alçado da fachada lateral, escala 1.100
Grafite sobre papel vegetal , 0,345 X 0,465m
IMS/ AJMS/ 132

PAÇOS DO CONCELHO DE SANTO TIRSO
Santo Tirso, 1922, obra não executada
Estudo de corte longitudinal
Grafite sobre papel vegetal , 0,46 X 0,685m
IMS/ AJMS/ 134

PAÇOS DO CONCELHO DE SANTO TIRSO
Santo Tirso, 1922, obra não executada
Estudo para alçado da fachada principal, escala 1.100
Grafite sobre papel vegetal , 0,345 X 0,465m
IMS/ AJMS/ 131

PAÇOS DO CONCELHO DE SANTO TIRSO
Santo Tirso, 1922, obra não executada
Estudo para alçado da fachada principal
Grafite sobre papel vegetal , 0,345 X 0,465m
IMS/ AJMS/ 133

PAINEL 56

 
PAÇOS DO CONCELHO

SANTO TIRSO

Proposta para o edifício sede do município, datado de 1912.
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PAÇOS DO CONCELHO DE SANTO TIRSO
Santo Tirso, 1922, obra não executada
Planta do piso 0, escala 1.100
Grafite sobre papel vegetal , 0,46 X 0,51m
IMS/ AJMS/ 137

PAÇOS DO CONCELHO DE SANTO TIRSO
Santo Tirso, 1922, obra não executada
Estudo para alçado da fachada principal, escala 1/100
Aguarela sobre grafite sobre papel vegetal, 0,45 X 0,56m
IMS/ AJMS/ 138

PAÇOS DO CONCELHO DE SANTO TIRSO
Santo Tirso, 1922, obra não executada
Estudo para alçado da fachada lateral, escala 1.100
Tinta da china sobre grafite sobre papel vegetal , 0,46 X 0,36m
IMS/ AJMS/ 136

PAÇOS DO CONCELHO DE SANTO TIRSO
Santo Tirso, 1922, obra não executada
Planta do piso 1, escala 1.100
Grafite sobre papel vegetal , 0,46 X 0,51m
IMS/ AJMS/ 135

PAINEL 57
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PAÇOS DO CONCELHO DE SANTO TIRSO
Santo Tirso, 1922, obra não executada
Corte, escala 1/50
Grafite sobre papel opaco, 0,47 X 0,93m
IMS/ AJMS/ 103

PAÇOS DO CONCELHO DE SANTO TIRSO
Santo Tirso, 1922, obra não executada
Plantas, escala 0,005 p.m.
Tinta da China e aguarela sobre papel opaco, 0,33 X 1,10m
IMS/ AJMS/ 104

PAINEL 58
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MELHORAMENTOS DO CENTRO DA VILA 
Santo Tirso, 1926
Planta de conjunto da praça e corte, escala 1/100
Tinta da china e aguada sobre papel vegetal, 0,365 X 0,86m
IMS/ AJMS/ 163

MELHORAMENTOS DO CENTRO DA VILA 
Santo Tirso, 1926
Planta do gaveto sul/ poente
Grafite sobre papel vegetal  , 0,38 X 1,00m
IMS/ AJMS/ 164

MELHORAMENTOS DO CENTRO DA VILA 
Santo Tirso, 1926
Alçado e planta, escala 1/50
Grafite sobre papel vegetal,  0,365 X 0,72m
IMS/ AJMS/ 165

PAINEL 59

 
MELHORAMENTOS DO CENTRO DA VILA

SANTO TIRSO

Plano de Melhoramentos, proposto em 1926, para a área central de Santo Tirso, 
versando, fundamentalmente, sobre a relação da mesma com o resto da vila e 

incidindo sobre uma área de uso público e envolvente próxima

166



165

164

163



MELHORAMENTOS DO CENTRO DA VILA
Santo Tirso, 1926
Plano geral dos melhoramentos 1.5000, escala 
Tinta da China sobre e aguarela papel opaco, 0,38 x 0,54
IMS/ AJMS/ 166

MELHORAMENTOS DO CENTRO DA VILA
Santo Tirso, 1926
Planta de conjunto da praça e corte, escala 1/100
Tinta da China sobre papel vegetal, 0,51 x 1,09
IMS/ AJMS/ 168

MELHORAMENTOS DO CENTRO DA VILA
Santo Tirso, 1926
Planta da zona central 0,001 p.m., escala 
Grafite papel vegetal, 0,55 x 0,60sobre 
IMS/ AJMS/ 167

PAINEL 60
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PALÁCIO DA BREJOEIRA
Monção, 1925
Cortes dos Salões, escala 0,02 p.m.
Tinta da China e aguarela sobre papel opaco, 0,395 x 0,575
IMS/ AJMS/ 289

PALÁCIO DA BREJOEIRA
Monção, 1925
Mobiliário para sala de Pedra, escala 0,1 p.m.
Tinta da China e aguarela sobre papel opaco, 0,22 x 0,65
IMS/ AJMS/ 291

PALÁCIO DA BREJOEIRA
Monção, 1925
Cadeiras de teatro, escala 1/10
Aguarela sobre papel vegetal, 0,14 x 0,18
IMS/ AJMS/ 290

PALÁCIO DA BREJOEIRA
Monção, 1925
Estudo para o Teatro Apolo, escala 0,02 p.m.
Tinta da China e aguarela sobre papel opaco, 0,41 x 0,33
IMS/ AJMS/ 292

PAINEL 61

 
PALÁCIO DA BREJOEIRA

MONÇÃO

Projecto de obras de remodelação interior realizadas entre 1912 e 1926, incidindo, 
fundamentalmente sobre o mobiliário e decoração, para além da criação de um 

pequeno teatro chamado de Apolo.
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PALÁCIO DA BREJOEIRA
Monção, 1925
Corte, escala 1/20
Grafite opaco, 0,465 x 0,68 sobre papel 
IMS/ AJMS/ 287

PALÁCIO DA BREJOEIRA
Monção, 1925
Corte, escala 1/20
Grafite opaco, 0,42 x 0,67 sobre papel 
IMS/ AJMS/ 285

PALÁCIO DA BREJOEIRA
Monção, 1925
Plano da lareira, escala 0,10 p.m.
Grafite opaco, 0,30 x 0,435 sobre papel 
IMS/ AJMS/ 286

PAINEL 62

PALÁCIO DA BREJOEIRA
Monção, 1925
Corte, escala 1/20
Grafite opaco, 0,345 x 0,47 sobre papel 
IMS/ AJMS/ 288
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PALÁCIO DA BREJOEIRA
Monção, 1925
Detalhes do interior, escala 1.20
Grafite opaco, 0,34 x 0,58 sobre papel 
IMS/ AJMS/ 282

PALÁCIO DA BREJOEIRA
Monção, 1925
Detalhes do interior, escala 1.20
Grafite opaco, 0,39 x 0,67 sobre papel 
IMS/ AJMS/ 283

PAINEL 62
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EDIFÍCIO NA RUA DE SERRALVES
Porto, 1925
Plantas, cortes e alçados, escala 1.100
Tinta da china sobre tela, 0,505 x 0,79
IMS/ AJMS/ 266

EDIFÍCIO NA RUA DE SERRALVES
Porto, 1925
Alçado da casa e da capela, escala 1.100
Grafite e aguarela vegetal, 0,19 x 0,365 sobre papel 
IMS/ AJMS/ 265

PAINEL 64

 
EDIFÍCIO NA RUA DE SERRALVES

PORTO

Projecto apresentado, em 1925, a Carlos Alberto Cabral, Conde de Vizela, 
com vista à modificação do prédio de habitação e da capela 

pertencentes à quinta de Serralves.

Capela e casa de na Rua de Serralves, Fotografia, papel, 328 x 274
IMS/ AJMS/ 1140
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EDIFÍCIO DO JORNAL DE NOTÍCIAS
Porto, 1926
Estudo da entrada, escala 0,02 p.m.
Grafite sobre papel opaco, 0,47 x 0,76
IMS/ AJMS/ 146

EDIFÍCIO DO JORNAL DE NOTÍCIAS
Porto, 1926
Alçado para a Avenida
Grafite sobre papel opaco, 0,68 x 0,46
IMS/ AJMS/ 149

EDIFÍCIO DO JORNAL DE NOTÍCIAS
Porto, 1926
Estudo da fachada para a avenida
Tinta da china sobre grafite sobre papel vegetal, 0,37 x 0,235
IMS/ AJMS/ 148

EDIFÍCIO DO JORNAL DE NOTÍCIAS
Porto, 1926
Estudo da fachada para a avenida
Tinta da china sobre grafite sobre papel vegetal, 0,22 x 0,24
IMS/ AJMS/ 147

PAINEL 65

 
EDIFÍCIO DO JORNAL DE NOTÍCIAS

PORTO

 " O Jornal de Notícias", 18-10-1941, Fotografia, papel, 278 x 398
IMS/ AJMS/ 1069

O Projecto para o novo edifício do Jornal de Notícias faz parte de um estudo 
um pouco mais abrangente, mais concretamente, o da Zona VI da Urbanização da 

Nova Avenida da Cidade, e é apresentado sob a forma de Estudos Prévios 
nos anos de 1925 e1926, datando de 1927 a sua aprovação.
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EDIFÍCIO DO JORNAL DE NOTÍCIAS
Porto, 1926
Cortes, escala 0,01 p.m.
Tinta da china tela aguarelada no verso, 0,385 x 0,76 sobre 
IMS/ AJMS/ 150

EDIFÍCIO DO JORNAL DE NOTÍCIAS
Porto, 1926
Fachada principal e corte, escala 0,01 p.m.
Tinta da china tela aguarelada no verso, 0,385 x 0,76 sobre 
IMS/ AJMS/ 151

PAINEL 66

182



150

151



PROJECTO DE MELHORAMENTOS DA PRAÇA DE S. FRANCISCO
Guimarães, 1926
Planta geral, escala 1/500
Grafite e aguarela sobre papel opaco, 0,465 X 0,68 
IMS/ AJMS/ 158

PROJECTO DE MELHORAMENTOS DA PRAÇA DE S. FRANCISCO
Guimarães, 1926
Planta geral, escala 0,005 p.m.
Cópia blueprint, 0,53 X 0,71 
IMS/ AJMS/ 159

PAINEL 67

PROPOSTA DE MELHORAMENTOS 
PARA A PRAÇA DE S. FRANCISCO

GUIMARÃES

Projecto para um conjunto de obras a realizar nos terrenos fronteiros 
à Igreja de S.Francisco, em Guimarães, datado de 1926, com vista a 

arranjo urbanístico e instalação de equipamento público.
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SOCIEDADE MARTINS SARMENTO
Guimarães, [1900]
Esquisso para fachada principal
Tinta da China sobre papel vegetal, 0,14 X 0,19m
IMS/ AJMS/ 115

SOCIEDADE MARTINS SARMENTO
Guimarães, [1930]
Estudo para fachada lateral
Lápis de cor sobre cópia heliográfica, 0,23 X 0,55m
IMS/ AJMS/ 117

SOCIEDADE MARTINS SARMENTO
Guimarães, 1935
Corte transversal, escala 0,01 p.m.
Grafite sobre papel vegetal, 0,36 X 0,56m
IMS/ AJMS/ 119

SOCIEDADE MARTINS SARMENTO
Guimarães, 1936
Detalhe da parede da fachada lateral poente
Grafite sobre papel vegetal, 0,25 X 0,56m
IMS/ AJMS/ 118

SOCIEDADE MARTINS SARMENTO
Guimarães, 1938
Planta do 1º piso, escala 0,01 p.m.
Grafite sobre papel vegetal, 0,46 X 0,38m
IMS/ AJMS/ 116

SOCIEDADE MARTINS SARMENTO
Guimarães, 1940/ 41
Alçado lateral poente, escala 0,02 p.m.
Grafite sobre papel vegetal, 0,36 X 0,56m
IMS/ AJMS/ 120
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SOCIEDADE MARTINS SARMENTO
GUIMARÃES

As obras de construção do edifício decorreram em duas fases, 
tendo a primeira tido lugar entre os anos de 1903 e 1908 e a segunda, destinada à 

conclusão da obra, entre 1934 e os anos quarenta, ampliando-se 
o edificado inicial a partir de desenhos apresentados pelo arquitecto em 1935. 

Sociedade Martins Sarmento, [21-03-1916],bilhete postal, papel,140 x 89
IMS/AJMS/0029
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SOCIEDADE MARTINS SARMENTO
Guimarães, 1935
Estudo estrutural sobre a planta do piso 1
Lápis de cor sobre cópia heliográfica, 0,43 X 0,42m
IMS/ AJMS/ 121

SOCIEDADE MARTINS SARMENTO
Guimarães, 1935
Estudo estrutural sobre corte transversal, escala 0,01 p.m.
Lápis de cor sobre cópia heliográfica, 0,30 X 0,57m
IMS/ AJMS/ 123

SOCIEDADE MARTINS SARMENTO
Guimarães, 1935
Estudo estrutural sobre corte longitudinal e alçado do pátio, escala 0,01 p.m.
Lápis de cor sobre cópia heliográfica, 0,36 X 0,57m
IMS/ AJMS/ 125

SOCIEDADE MARTINS SARMENTO
Guimarães, 1935
Estudo estrutural sobre a planta do piso 1
Lápis de cor sobre cópia heliográfica, 0,42 X 0,40m
IMS/ AJMS/ 122

SOCIEDADE MARTINS SARMENTO
Guimarães, 1935
Alçado lateral, escala 0,01 p.m.
Lápis de cor sobre cópia heliográfica, 0,29 X 0,48m
IMS/ AJMS/ 124

SOCIEDADE MARTINS SARMENTO
Guimarães, 1935 
Alçado da Parede e Planta do tecto do vestíbulo, escala 0,05 p.m.
Aguarela sobre grafite sobre papel opaco, 0,27 X 0,60m
IMS/ AJMS/ 126
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PRÉDIO DE RENDIMENTO NA RUA ALEXANDRE BRAGA
Porto, 1925
Proposta para alçado, escala1.100
Tinta da china sobre papel vegetal, 0,46 X 0,68m
IMS/ AJMS/ 280

PRÉDIO DE RENDIMENTO NA RUA ALEXANDRE BRAGA
Porto, 1928
Estudo para alçado
Grafite sobre papel vegetal, 0,34 X 0,51m
IMS/ AJMS/
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PRÉDIO NA RUA ALEXANDRE BRAGA
PORTO

PRÉDIO DE RENDIMENTO NA RUA ALEXANDRE BRAGA
Porto, 1928
Estudo para alçado
Grafite sobre papel opaco, 0,64 X 1,19m
IMS/ AJMS/

O primeiro projecto do Prédio de Rendimento a construir na Rua Alexandre Braga 
teve início no ano de 1925, após o qual foram feitas as alterações 

que deram lugar à sua configuração actual, datada de 1928. 

Prédio na R. Alexandre Braga,18-10-1941, Fotografia, papel, 278 x 398
IMS/AJMS/1073
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MONUMENTO A D. ANTÓNIO BARROSO E ARRANJO URBANÍSTICO
ENTRE O LARGO DA CÂMARA E A RUA FARIA BARBOSA
Barcelos, 1930
Alçado frontal e lateral do monumento e planta da base, escala 1/100
Grafite sobre papel vegetal, 0,355 x 0,48  
IMS/ AJMS/ 330

MONUMENTO A D. ANTÓNIO BARROSO E ARRANJO URBANÍSTICO
ENTRE O LARGO DA CÂMARA E A RUA FARIA BARBOSA
Barcelos, 1930
Estudo de conjunto e do monumento
Grafite e lápis de cor sobre papel vegetal, 0,35 x 0,52 
IMS/ AJMS/ 329

MONUMENTO A D. ANTÓNIO BARROSO E ARRANJO URBANÍSTICO 
ENTRE O LARGO DA CÂMARA E A RUA FARIA BARBOSA
Barcelos, 1930
Estudo para o monumento
Grafite sobre papel vegetal, 0,23 x 0,285
IMS/ AJMS/ 331

MONUMENTO A D. ANTÓNIO BARROSO E ARRANJO URBANÍSTICO 
ENTRE O LARGO DA CÂMARA E A RUA FARIA BARBOSA
Barcelos, 1930
Primeira versão para o monumento
Grafite sobre papel vegetal, 0,285 x 0,145  
IMS/ AJMS/ 332

MONUMENTO A D. ANTÓNIO BARROSO E ARRANJO URBANÍSTICO 
ENTRE O LARGO DA CÂMARA E A RUA FARIA BARBOSA
Barcelos, 1930
Alçado lateral do monumento, escala 1/50
Grafite sobre papel opaco, 0,50 x 0,22  
IMS/ AJMS/ 333

MONUMENTO A D. ANTÓNIO BARROSO E ARRANJO URBANÍSTICO 
ENTRE O LARGO DA CÂMARA E A RUA FARIA BARBOSA
Barcelos, 1930
Alçados e corte, escala 1/500 e 1/200
Grafite sobre papel, 0,59 x 0,455  
IMS/ AJMS/ 334
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MONUMENTO 
A MONSENHOR ANTÓNIO BARROSO 

E ARRANJO DO LARGO ENVOLVENTE
BARCELOS

O Projecto definitivo do monumento foi aprovado em 1930 tendo sido inaugurado 
em 1931, com o arranjo do largo envolvente.

Monumento a D. António Barroso, Fotografia, papel, 226 x 140
IMS/ AJMS/ 0102
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CASA NA QUINTA DE SERRALVES
Porto, 1931
Estudo sobre planta do r/ch, escala 1.2500
Grafite sobre papel vegetal, 0,27 x 0,415
IMS/ AJMS/ 261

CASA NA QUINTA DE SERRALVES
Porto, 1931
Proposta para o arranjo dos Jardins da Quinta de Serralves, escala 1.2500
Grafite sobre papel vegetal, 0,555 x 1,09
IMS/ AJMS/ 262

PAINEL 72

CASA NA QUINTA DE SERRALVES
PORTO

O projecto para uma nova edificação na Quinta de Serralves, pertença do 
Conde de Vizela, tem início em 1927, decorrendo a construção entre 1930 

e os últimos anos da década de quarenta. 

198

Casa de Serralves, Porto [1960], Fotografia, papel, 238 x 178
IMS/ AJMS/ 0064
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CASA NA QUINTA DE SERRALVES
Porto, 1931
Implantação, escala 0,002 p.m.
Grafite sobre papel vegetal, 0,555 x 0,95
IMS/ AJMS/ 263
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CASA NA QUINTA DE SERRALVES
Porto, 1931
Planta do r/ch, escala 0,01 p.m.
Grafite e aguarela sobre papel vegetal, 0,405 x 0,64
IMS/ AJMS/ 259

CASA NA QUINTA DE SERRALVES
Porto, 1931
Planta do 1º andar, escala 0,01 p.m.
Grafite e aguarela sobre papel vegetal, 0,405 x 0,64
IMS/ AJMS/ 258

CASA NA QUINTA DE SERRALVES
Porto, 1931
Estudo sobre planta do r/ch, escala 0,01 p.m.
Grafite e aguarela sobre papel vegetal, 0,30 x 0,64
IMS/ AJMS/ 260
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CASA NA QUINTA DE SERRALVES
Porto, 1931
Fachada Sul, escala 0,01 p.m.
Grafite sobre papel vegetal, 0,29 x 0,70
IMS/ AJMS/ 256

CASA NA QUINTA DE SERRALVES
Porto, 1931
Plantas, Alçados e Cortes, escala 0,01 p.m.
Grafite sobre papel vegetal, 0,40 x 1,18
IMS/ AJMS/ 257
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CASA NA QUINTA DE SERRALVES
Porto, 1931
Corte, escala 0,01 p.m.
Tinta da china sobre cópia heliográfica, 0,26 x 0,635
IMS/ AJMS/ 255
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MERCADO DE GUIMARÃES
Guimarães, 1936
Alçado lateral da entrada sul
Grafite papel , 0,18 x 0,14sobre vegetal
IMS/ AJMS/ 106

MERCADO DE GUIMARÃES
Guimarães, 1936
Estudo em planta e em alçado para o gaveto nascente norte 
e entrada principal, escala 1.100
Grafite papel , 0,33 x 0,37sobre vegetal
IMS/ AJMS/ 105

MERCADO DE GUIMARÃES
Guimarães, 1936
Estudo em planta e em alçado para o gaveto nascente norte 
e entrada principal, escala 1.100
Grafite papel opaco, 0,25 x 0,70sobre 
IMS/ AJMS/ 107

MERCADO DE GUIMARÃES
Guimarães, 1936
Estudo em planta e em alçado para o gaveto nascente norte 
e entrada principal, escala 1.50
Grafite papel opaco, 0,48 x 1,10sobre 
IMS/ AJMS/ 108
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MERCADO MUNICIPAL
GUIMARÃES

No ano de 1926 é encomendado ao arquietcto o projecto para a construção 
de um mercado municipal no terreno a norte do edifício

 da Sociedade Martins Sarmento, tendo sido apresentado um primeiro projecto 
no início de 1927, decorrendo as obras de edificação até 

depois do falecimento do autor, em 1947. 

Mercado de Guimarães, 18-10-1941, Fotografia, papel, 278 x 398
IMS/ AJMS/ 1086
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MERCADO DE GUIMARÃES
Guimarães, 1936
Planta da rede de distribuição de água e iluminação electrica, escala 0,05 p.m.
Grafite papel , 0,68 x 0,70sobre vegetal
IMS/ AJMS/ 113

MERCADO DE GUIMARÃES
Guimarães, 1936
Cortes da obra no tosco, escala 0,01 p.m.
Grafite papel , 0,70 x 0,37sobre vegetal
IMS/ AJMS/ 114

MERCADO DE GUIMARÃES
Guimarães, 1936
Planta de apetrechamento dos talhos, escala 0,05 p.m.
Grafite papel , 0,35 x 0,56sobre vegetal
IMS/ AJMS/ 112
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MERCADO DE GUIMARÃES
Guimarães, 1936
Fachada principal, escala 0,01 p.m.
Grafite papel , 0,34 x 0,94sobre vegetal
IMS/ AJMS/ 110

MERCADO DE GUIMARÃES
Guimarães, 1936
Fachada principal, escala 0,01 p.m.
Grafite papel , 0,32 x 0,97sobre vegetal
IMS/ AJMS/ 111

MERCADO DE GUIMARÃES
Guimarães, 1936
Corte transversal, escala 0,01 p.m.
Grafite papel , 0,37 x 0,95sobre vegetal
IMS/ AJMS/ 109
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LICEU RODRIGUES DE FREITAS
Porto, [1927]
Estudo em planta para o piso térreo, escala 1.100
Grafite papel , 0,54 x 0,76sobre vegetal
IMS/ AJMS/ 128

LICEU RODRIGUES DE FREITAS
Porto, 1928
Pormenores da fachada lateral, escala 0,05 p.m. e 0,02 p.m.
Grafite papel , 0,49 x 0,18sobre vegetal
IMS/ AJMS/ 130
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 LICEU RODRIGUES DE FREITAS

PORTO

LICEU RODRIGUES DE FREITAS
Porto, [1928]
Estudo para fachada principal e corte, escala 1.50
Grafite papel , 0,38 x 0,70sobre vegetal
IMS/ AJMS/ 129

No ano de 1918 foi aberto concurso para a edificação do Liceu 
Central de Rodrigues de Freitas, ganho pelo arquietcto e que seria 

construído entre 1927 e 1933.

Liceu Rodrigues de Freitas, fachada, Fotografia, papel, 224 x 125
IMS/ AJMS/ 1749
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LICEU RODRIGUES DE FREITAS
Porto, [1929]
Estudo para fachada principal, escala 1.200
Grafite e aguada papel , 0,34 x 0,59sobre vegetal
IMS/ AJMS/ 045

LICEU RODRIGUES DE FREITAS
Porto, 1929
Corte longitudinal, escala 0,01 p.m.
Grafite papel , 0,38 x 0,71sobre vegetal
IMS/ AJMS/ 046

LICEU RODRIGUES DE FREITAS
Porto, 1929
Fachada principal, escala 0,01 p.m.
Grafite papel , 0,38 x 1,05sobre vegetal
IMS/ AJMS/ 047
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LICEU RODRIGUES DE FREITAS
Porto, 1933
Implantação em extracto de Carta da Cidade, escala 1.2500
Grafite e aguada papel , 0,41 x 0,60sobre vegetal
IMS/ AJMS/ 043

LICEU RODRIGUES DE FREITAS
Porto, 1926
Planta do piso térreo e fachada principal, escala 0,025 p.m.
Grafite e aguarela papel opaco, 0,57 x 0,81sobre 
IMS/ AJMS/ 044
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LICEU RODRIGUES DE FREITAS
Porto, [1933]
Pormenor de portão e vedação frontal, escala0,05 p.m.
Grafite papel , 0,54 x 0,55sobre vegetal
IMS/ AJMS/ 049

LICEU RODRIGUES DE FREITAS
Porto, 1933
Planta e corte , escalas 0,01 e 0,02 p.m.
Grafite papel , 0,42 x 0,44sobre vegetal
IMS/ AJMS/ 044

LICEU RODRIGUES DE FREITAS
Porto, [1933]
Detalhes da fachada principal
Grafite papel , 0,29 x 0,37sobre vegetal
IMS/ AJMS/ 052

LICEU RODRIGUES DE FREITAS
Porto, [1933]
Desenho de pavimento
Grafite papel opaco, 0,69 x 0,33sobre 
IMS/ AJMS/ 050
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SPORT CLUBE DO PORTO/ POSTO NÁUTICO
Porto, 1933, obra não executada
Alçados das fachadas viradas para terra e para o rio, escala 0,01 p.m.
Cópia heliográfica, 0,30 X 1,08m
IMS/ AJMS/ 307

SPORT CLUBE DO PORTO/ POSTO NÁUTICO
Porto, 1933, obra não executada
Alçado, escala 0,01 p.m.
Grafite sobre papel vegetal, 0,16 X 0,85m
IMS/ AJMS/ 306

SPORT CLUBE DO PORTO/ POSTO NÁUTICO
Porto, 1933, obra não executada
Plantas, cortes e alçado nascente, escala 0,01 p.m.
Cópia heliográfica, 0,57 X 1,10m
IMS/ AJMS/ 308
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SPORT CLUB DO PORTO/ POSTO NÁUTICO

PORTO

Projecto de Posto Náutico para o Sport Clube do Porto 
concebido no ano de 1933 e não realizado. 
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ESCOLA DE BELAS ARTES DO PORTO
Porto, Rua Visconde de Bóbeda e Avenida Rodrigues de Freitas, 1933, 
obra não executada
Implantação, escala 1/ 500
Grafite sobre papel opaco, 0,48 X 0,69m
IMS/ AJMS/ 017

ESCOLA DE BELAS ARTES DO PORTO
Porto, Rua Visconde de Bóbeda e Avenida Rodrigues de Freitas, 1933, 
obra não executada
Esquisso sobre base rigorosa
Tinta sobre grafite sobre papel opaco, 0,32 X 0,40m
IMS/ AJMS/ 019

ESCOLA DE BELAS ARTES DO PORTO
Porto, Rua Visconde de Bóbeda e Avenida Rodrigues de Freitas, 1933, 
obra não executada
Piso Térreo, escala 1/ 200
Grafite sobre papel opaco, 0,355 X 0,545m
IMS/ AJMS/ 020

ESCOLA DE BELAS ARTES DO PORTO
Porto, Rua Visconde de Bóbeda e Avenida Rodrigues de Freitas, 1933,
 obra não executada
Esquisso sobre base rigorosa
Lápis de cor sobre grafite sobre papel opaco, 0,38 X 0,55m
IMS/ AJMS/ 018
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PROPOSTA DE AMPLIAÇÃO 
DA ESCOLA DE BELAS ARTES 

PORTO

O arquitecto apresenta, em 1933, uma proposta de ampliação das instalações da 
Escola de Belas Artes do Porto para o terreno  do quarto sudeste do quarteirão da 

Biblioteca Municipal, obra que não seria edificada.
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ESCOLA DE BELAS ARTES DO PORTO
Porto, Rua Visconde de Bóbeda e Avenida Rodrigues de Freitas, 1933,
 obra não executada
Estudo de alçado
Grafite sobre papel opaco, 0,18 X 0,55m
IMS/ AJMS/ 022

ESCOLA DE BELAS ARTES DO PORTO
Porto, Rua Visconde de Bóbeda e Avenida Rodrigues de Freitas, 1933, 
obra não executada
Estudo de alçado
Grafite sobre papel opaco, 0,18 X 0,55m
IMS/ AJMS/ 021

ESCOLA DE BELAS ARTES DO PORTO
Porto, Rua Visconde de Bóbeda e Avenida Rodrigues de Freitas, 1933, 
obra não executada
Plantas dos pisos, escala 0,005 p.m.
Grafite sobre papel opaco, 0,87 X 0,42m
IMS/ AJMS/ 023

ESCOLA DE BELAS ARTES DO PORTO
Porto, Rua Visconde de Bóbeda e Avenida Rodrigues de Freitas, 1933, 
obra não executada
Plantas dos pisos, escala 0,005 p.m.
Grafite sobre papel opaco, 0,825 X 0,385m
IMS/ AJMS/ 024
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SANTUÁRIO EUCARÍSTICO DA PENHA
Guimarães, 1936
Planta do interior da igreja, escala 1/100
Grafite sobre papel opaco, 0,47 X 0,29m
IMS/ AJMS/ 078

SANTUÁRIO EUCARÍSTICO DA PENHA
Guimarães, 1936
Estudo para arranjo do alto do monte da Penha, escala 1/1000
Grafite sobre vegetal, 0,18 X 0,28m
IMS/ AJMS/ 076

SANTUÁRIO EUCARÍSTICO DA PENHA
Guimarães, 1936
Estudo para arranjo do alto do monte da Penha, escala 1/2000
Grafite sobre vegetal, 0,50 X 0,70m
IMS/ AJMS/ 075

SANTUÁRIO EUCARÍSTICO DA PENHA
Guimarães, 1936
Estudo da envolvente próxima da igreja
Grafite e lápis de cor sobre vegetal, 0,55 X 0,77m
IMS/ AJMS/ 077
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SANTUÁRIO EUCARÍSTICO DA PENHA

GUIMARÃES

Marques da Silva foi encarregue, em Junho de 1930, de elaborar o projecto 
para o Santuário Eucarístico da Penha, tendo começado as obras 

após a aprovação, em 1931 pela Comissão de Melhoramentos.
O conjunto seria inaugurado em 1947.

Penha, Guimarães, Santuário, bilhete postal, papel, 99 x 145
IMS/AJMS/0031
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IGREJA DA PENHA
Guimarães, 1936
Corte longitudinal, escala 0,01 p.m.
Grafite sobre papel vegetal, 0,52 X 0,57m
IMS/ AJMS/ 081

IGREJA DA PENHA
Guimarães, 1936
Planta do piso térreo, escala 0,01 p.m.
Grafite sobre papel vegetal, 0,52 X 0,38m
IMS/ AJMS/ 079

IGREJA DA PENHA
Guimarães, 1936
Estudos para fachada principal e corte transversal, escala 0,01 p.m.
Grafite e aguarela sobre papel vegetal, 0,35 X 0,55m
IMS/ AJMS/ 082

IGREJA DA PENHA
Guimarães, 1936
Fachadas principal e posterior, escala 0,01 p.m.
Grafite sobre papel vegetal, 0,52 X 0,68m
IMS/ AJMS/ 080
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IGREJA DA PENHA

GUIMARÃES

A Igreja da Penha é parte integrante do conjunto do santuário Eucarístico da Penha. 

Igreja da Penha em Guimarães, Fotografia, papel, 127 x 178
IMS/ AJMS/ 0574
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HOSPITAL GERAL DE SANTO ANTÓNIO/ AMPLIAÇÃO
Porto, 1939, obra não executada
Planta do rés-do-chão, escala 1/250
Grafite sobre papel opaco, 0,575 x 0,695 
IMS/ AJMS/ 190

HOSPITAL GERAL DE SANTO ANTÓNIO/ AMPLIAÇÃO
Porto, 1939, obra não executada
Planta do 1ºpiso, escala 1/250
Grafite sobre papel vegetal, 0,435 x 0,55 
IMS/ AJMS/ 191

HOSPITAL GERAL DE SANTO ANTÓNIO/ AMPLIAÇÃO
Porto, 1939, obra não executada
Estudo de expansão do hospital para poente
Grafite sobre papel vegetal, 0,205 x 0,325 
IMS/ AJMS/ 188

HOSPITAL GERAL DE SANTO ANTÓNIO/ AMPLIAÇÃO
Porto, 1939, obra não executada
Estudo de expansão do hospital para poente
Grafite e lápis de cor sobre papel opaco, 0,385 x 0,485
IMS/ AJMS/ 189
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AMPLIAÇÃO 

DO HOSPITAL GERAL DE SANTO ANTÓNIO
PORTO

Em 1939, Marques da Silva apresenta uma proposta para a 
ampliação do Hospital de Santo António.
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MONUMENTO AOS HERÓIS DA GUERRA PENINSULAR 
Porto, Praça Mouzinho de Albuquerque, 1909/ [1940]
Alçado Nascente e apontamento de Planta
Tinta da China sobre Grafite sobre papel opaco, 1,01 x 0,75 
IMS/ AJMS/ 271

PAINEL 89

 
MONUMENTO 

AOS HERÓIS DA GUERRA PENINSULAR
PORTO

A propósito da comemoração do centenário do final das guerras peninsulares é 
constituída, em 1909, uma comissão que lança um concurso

 para a construção de um monumento comemorativo.
Marques da Silva ganha o concurso e a edificação segue muito lentamente 

até à sua conclusão, já nos anos cinquenta, depois de muita polémica, 
muito tempo parada e ameaças de demolição.

Monumento, Fotografia, papel, 148 x 225
 IMS/AJMS/0084
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MONUMENTO AOS HERÓIS DA GUERRA PENINSULAR 
Porto, Praça Mouzinho de Albuquerque, 1909/ [1940]
Planta da Base do Monumento
Grafite sobre papel opaco, 1,08 x 0,755 
IMS/ AJMS/ 272
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PAÇOS DO CONCELHO DE GUIMARÃES
Guimarães, 1916/1942, obra parcialmente realizada e demolida
Implantação dos Paços do Concelho e desenho da Praça Municipal 0,005 p.m., escala 
Tinta da china e aguada , 0,49 x 0,34 sobre papel vegetal
IMS/ AJMS/ 095

PAÇOS DO CONCELHO DE GUIMARÃES
Guimarães, 1916/1942, obra parcialmente realizada e demolida
Esquisso para fachada
Lápis de cor sobre vegetal, 0,19 x 0,19
IMS/ AJMS/ 096

PAÇOS DO CONCELHO DE GUIMARÃES
Guimarães, 1916/1942, obra parcialmente realizada e demolida

0,02 p.m.Planta, corte e alçado de pormenor, escala 
Grafite sobre papel vegetal, 0,21 x 0,40
IMS/ AJMS/ 098

PAÇOS DO CONCELHO DE GUIMARÃES
Guimarães, 1916/1942, obra parcialmente realizada e demolida
Pormenor do interior, escala 0,02 p.m.
Grafite papel , 0,21 x 0,32 sobre vegetal
IMS/ AJMS/ 099

PAÇOS DO CONCELHO DE GUIMARÃES
Guimarães, 1916/1942, obra parcialmente realizada e demolida

0,01 p.m.Alçado para fachada posterior, escala 
Grafite sobre papel vegetal, 0,42 x 0,54
IMS/ AJMS/ 100

PAÇOS DO CONCELHO DE GUIMARÃES
Guimarães, 1916/1942, obra parcialmente realizada e demolida
Pormenor da fachada, escala 0,02 p.m.
Tinta da china papel , 0,21 x 0,32 sobre vegetal
IMS/ AJMS/ 102

PAÇOS DO CONCELHO DE GUIMARÃES
Guimarães, 1916/1942, obra parcialmente realizada e demolida
Estudo para fachada
Grafite papel opaco, 0,27 x 0,56 sobre 
IMS/ AJMS/ 101

PAÇOS DO CONCELHO DE GUIMARÃES
Guimarães, 1916/1942, obra parcialmente realizada e demolida
Esquisso para fachada
Lápis de cor sobre vegetal, 0,21 x 0,16
IMS/ AJMS/ 097
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PAÇOS DO CONCELHO
GUIMARÃES

O Projecto surge como proposta concorrente ao concurso lançado em 1916 que 
pretendia fazer cumprir uma das propostas de 1914 do Presidente da Câmara de 

Guimarães, Mariano Felgueiras, e será construído lentamente até aos anos quarenta.
O edifício ficar-se-ia pelo piso térreo e seria demolido 

e aproveitado o seu granito para a construção do novo tribunal.

Câmara Municipal de Guimarães, Fotografia, papel, 239 x 181
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PAÇOS DO CONCELHO DE GUIMARÃES
Guimarães, 1916/1942, obra parciallmente realizada e demolida
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PAÇOS DO CONCELHO DE GUIMARÃES
Guimarães, 1916/1942, obra parciallmente realizada e demolida
Estudo para a fachada principal do edifício, escala 1.50
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PAÇOS DO CONCELHO DE GUIMARÃES
Guimarães, 1916/1942, obra parciallmente realizada e demolida
Estudo para a fachada do edifício, escala 1.20
Grafite sobre papel opaco, 1,18 x 0,92
IMS/ AJMS/ 091

PAINEL 93
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PLANO DE EXPANSÃO DA CIDADE 
Guimarães, 1938, plano não executado
Plano geral, escala 0,001 p.m.
Grafite sobre papel vegetal, 1,20 x 0,535 
IMS/ AJMS/ 274
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PLANO DE EXPANSÃO DA CIDADE
GUIMARÃES

Proposta de extensão da Urbanização da Cidade de Guimarães na direcção 
do Monte da Costa, apresentada em 1938, com a definição das principais vias 

estruturantes e de novas centralidades municipais.
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INTRODUÇÃO

Da produção de um documento visual público





Porto, Maio de 2008

INTRODUÇÃO

Da produção de um documento visual público

MÁRIO JOÃO MESQUITA

Arquitecto, Docente na Faculdade de Arquitectura da Universidade do Porto

(…) Porque é enorme a distância que vai do ao Todos sabemos que somos mortais. Mas só de vez em quando alguém

invisível nos toca inesperadamente no ombro e então vemos a certeza da morte. O mesmo com uma flor, um animal, uma pedra, a

própria vida, os «espaços infinitos» do universo que nos «arrepiam» como a Pascal. A aparição nada acrescenta ao que nos

«aparece» a não ser a visão em flagrante do que estava oculto no que já sabíamos talvez. (…) O impensável ou indiscutível subjaz

portanto a todo o pensar e, para além dele, ao sentir, e para lá do sentir, ao substrato do que os infinitos possíveis em nós

possibilitaram. (…) E sobre esse impensável se nos organiza, como na relação com a arte, a harmonia do pensar que ulteriormente

tentamos «explicar» ou «demonstrar» com a coerência interna dos seus elementos, ou seja, com a disciplina da razão. (…) A liberdade

não se exerce no vazio, mas em referência ao que a põe em causa como a luz existe em função do que ilumina. (…) É esse o

impensável que organiza em evidência o suporte da pessoa que se é, mesmo numa época, e aí também o que se é no pensar. (…)

Mas se o pensar implicita o sentir, é a arte o arauto do impensável, ou o lugar onde se lhe vê a face.”

saber ver.

Vergílio Ferreira escreveu as reflexões com que iniciamos esta introdução num dos seus diários “Pensar”, terminado em Maio de 1992

e publicado no mesmo ano.

“Porque é enorme a distância que vai do aosaber ver”, pensamos ser urgente escrever o presente texto nestes dias de pressa mal

medida e de tempo por haver; nestes dias em que tudo se pensa feito para ontem, sendo que esse ontem pertence a um passado

sempre dito muito perfeito.

Há muita responsabilidade em tornar visível seja o que for, assim como em não o mostrar é sempre um acto de selecção, de

escolha, de constante hesitação que nos faz deambular pela solidão da dúvida permanente.

É um acto de escolha fundamentada entre o que interessa e o que, naquele momento, pode ser considerado secundário e o

que não interessa de todo no âmbito da tese que pretendemos demonstrar.



Se, segundo alguns, a forma segue a função, no que concerne à produção de um documento visual, a forma deve permitir o

entendimento do conteúdo, contribuindo para que o acto de exposição pública se torne democrático e permita, dentro de

uma determinada linha ou sequência organizada, dar a cada indivíduo a liberdade de construir o seu olhar próprio sobre as

matérias expositivas.

E se pensarmos que essa forma já por si pode orientar o viajante ocasional por esse espaço que se constrói em torno da

informação, tudo o resto se pensa poder ficar neutro, possibilitando esses diferentes e longos olhares que sublinham, porque

livres, a construção em liberdade, do edifício da nossa memória colectiva.

Talvez não haja um espaço expositivo ideal. Talvez se chegue ciclicamente à mesma conclusão que é a de que o estamos

sempre a criar em espaços inacessíveis aos comuns, relegados para o fundo de edifícios que foram desenhados ou

redesenhados sem que se tenha pensado muito bem nessa função essencial, especialmente quando públicos, que é a

divulgação, a publicação mais ou menos evidente dessa mesma informação.

Espaços que não são só físicos mas também, e sobretudo, sociais, que nos dizem muito das culturas organizacionais vigentes

em cada com a sua idiossincrasia muito própria capaz de vedar ou abrir o acesso pleno à tal informação, capaz de nos

fazer perceber o tangível e, sobretudo o intangível, essencial para percebermos o , aquilo que, normalmente,

apenas é aparente e de muito difícil medida e precisão.

Compete-nos a nós, que temos a responsabilidades como cidadãos, sermos agentes activos e interventores nesta

sociedade contemporânea onde a forma, muitas e variadas vezes, mascara a função.

E então, se pensarmos bem, realmente não há tempo pois esse deixou de existir no simples voltar da ampulheta, onde a areia

não nos diz nada sobre o passado, muito dificilmente nos deixa fixar o presente e nos deixa muito pouca margem de

manobra para vermos o futuro, não percebendo nós muito bem se ele está no vazio que fica por cima ou no monte de areia

que fica por baixo. Será este o tal presente, ou o mero transporte do passado? E onde pára o futuro? No vazio que ficou lá

atrás? Sinceramente, não sei. O que sim sei é que esses tais grãos de areia que vão circulando nos trazem toda a carga

informativa do passado e, se quisermos ou pudermos, os temos à nossa disposição para construirmos o que importa construir e

nos diferencia do irracional: a nossa humanidade e sabedoria.

E, talvez aí, consigamos sobreviver à prepotência de quem calça os chinelos da Ignorância e acha que essas têm

dono.

casa

processo

casas
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PREFÁCIO

FERNANDA MENESES

Presidente do Conselho de Administração da STCP, SA

As redes de transporte público são um elemento indissociável do desenvolvimento urbano, ao qual servem de factor de dinamização

e igualmente de consolidação. Esta íntima ligação mostrou-se particularmente relevante quando, ao longo da história, o crescimento

dos sistemas de transportes possibilitou o florescer de zonas urbanas em áreas até então rurais, permitindo a fixação de famílias, do

comércio e da indústria.

Com o exaustivo levantamento documental realizado, pretende o seu Autor dar a conhecer de que forma o desenvolvimento da

rede de transportes colectivos potenciou a expansão urbana da cidade do Porto entre o último quartel do século XIX (1872) e a

primeira metade do século XX (1946). Este período marca uma fase muito importante do Mundo e da vida do País e, também, da

Cidade do Porto. Verificaram-se então grandes transformações sociais e económicas, assistiu-se ao fim da monarquia e à

implantação da república, a par com a vivência trágica de duas Guerras Mundiais.

Nesse espaço de tempo foi criada a Companhia Carris de Ferro do Porto, sociedade privada concessionária que, em 1946 e pelo

resgate da concessão, viu suceder-lhe o Serviço de Transportes Colectivos do Porto, uma empresa municipal, que antecedeu a

actual Sociedade de Transportes Colectivos do Porto, SA - ou STCP, SA transformado em sociedade anónima em 1994.

Durante o período documentado no livro, os transportes colectivos conheceram um desenvolvimento exponencial, iniciado com

veículos sobre carris de tracção animal, passando a veículos de tracção a vapor e culminando na criação da primeira linha de

carros eléctricos da Península Ibérica, que fazia a ligação entre Massarelos e o Carmo em 12 de Setembro de 1895. Só muito mais

tarde, em 1948, se deu o aparecimento dos primeiros autocarros no transporte público da cidade.

O mérito do trabalho contido neste livro reside no rigor documental histórico que permite evidenciar todas as alterações ocorridas

nesse interregno, partindo do assentamento de carris e dando a conhecer as fortes implicações do sistema de transportes públicos no

desenvolvimento e consolidação do tecido urbano da cidade do Porto e das áreas limítrofes, e na capacidade de introduzir os

ajustamentos e as adaptações que foram sendo necessárias para acompanhar e potenciar a expansão da cidade.
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SEM MEMÓRIA NÃO HÁ IDENTIDADE,

SEM IDENTIDADE NÃO HÁ FUTURO

MARIA JOÃO PIRES DE LIMA

Directora do Arquivo Distrital do Porto

Sem memória não há identidade, sem identidade não há futuro…

É irrefutável o lugar que ocupam os Arquivos como testemunhos da memória, como veículos de identificação cultural e, cada vez

mais, preciosos auxiliares da Administração.

O Arquivo Distrital do Porto (ADP) tem feito aquisições de fundos documentais de origem diversa cujas evidências contribuem de

forma indelével para a memória futura.

É certo que conta hoje com aproximadamente 700 fundos que representam cerca de 12 km de documentação devidamente

avaliada, mas a responsabilidade também aumentou. Esses fundos documentais não reflectem apenas as incorporações obrigatórias

que por força de lei periodicamente dão entrada no ADP. Hoje também já somos solicitados por instituições públicas e privadas e,

mesmo alguns particulares, para a possibilidade de recebermos documentação que não está prevista no plano incorporações.

Parece-nos também que um sintoma de qualidade empresarial é, entre outros, o relevo que dá, ou não, ao seu património

histórico/cultural e arquivístico. Pensamos que a razão fundamental está na consciência, sensibilidade e sentido de responsabilidade

dos seus gestores e demais dirigentes. Se bem que a sua missão nuclear não seja a preservação e salvaguarda do património cultural,

é no entanto um dever cívico de qualquer cidadão preservar a memória do passado tendo em consideração as gerações futuras.

Não se trata de nostalgia do passado, nem tão pouco de tudo guardar, mas com critério conservar permanentemente a parte que

evidencia a sua missão e os seus objectivos. É isso a memória, seja ela individual ou colectiva, privada ou pública.

O Arquivo Distrital no âmbito das suas funções e atribuições tem assumido um papel proactivo no que toca à preservação do

património arquivístico e à sua difusão.

No caso do fundo da Sociedade de Transportes Colectivos do Porto, SA, (STCP, SA) estamos perante um caso exemplar. Com missões

distintas, o ADP e a STCP, SA, cooperaram para que o tratamento técnico deste fundo documental, com documentação desde o

século XVIII, fosse uma realidade. E de facto, hoje integrado no ADP, é valorizado, resultado de um trabalho de equipa empenhado,

participativo e que esperamos com continuidade.
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DE INÍCIO FOI O CASCALHO,

O PÓ E A LAMA

ANNI GUNTHER NONELL

Arquitecta, Docente na Faculdade de Arquitectura da Universidade do Porto

Distantes estão hoje os tempos em que o combóio era tido como instrumento de arranque para a inelutável revolução dos

transportes e a fumegante máquina de ferro deslizando sobre carris o símbolo do progresso tecnológico que haveria de mudar o

mundo.

São conhecidas as dificuldades e as hesitações que marcaram a implantação, em Portugal, da rede ferroviária. As vicissitudes do

acto inaugural, que, em 28 de Outubro de 1856, após alguns anos de estudos e outros tantos de obras, assinalam a primeira viagem

oficial do comboio, no troço da via Lisboa-Carregado, o primeiro da ligação ferroviária de Lisboa ao Porto, são disso exemplo e vale

a pena relembrá-las: a partida triunfal do rei e dos mais altos representantes das mais altas instâncias do país, saudada pelo estralejar

de foguetes e os aplausos do público; o chegada, inglória, após horas de espera sob um sol abrasador, porque, em plena lezíria

ribatejana, a locomotiva avariara.

No Porto, o ocorrido terá servido, certamente, para avivar uma suspeita: a de que o comboio tardaria a chegar à cidade.

Certo é que seria necessário esperar até finais de 1877 para assistir ao triunfo do comboio sobre o Douro e que, também por isso, nos

primeiros anos da Regeneração, a prioridade dos capitalistas do Norte continuou a ser dada à construção de estradas de

macadame. A este tipo de pavimento desenvolvido, por volta de 1820, pelo engenheiro escocês John Loudon McAdam, constituído

por camadas compactadas de cascalho, se ficaria a dever o melhoramento da estrada Lisboa-Porto, iniciado em 1848, durante o

governo de Costa Cabral. Este melhoramento que, em 1856, correra o risco de vir a ser interrompido para haver meios para a

construção do caminho de ferro marginal, permitiria assegurar, desde 1855, por diligências a ligação regular Lisboa Porto, em

alternativa a viagem marítima, cujos perigos o naufrágio do vapor Porto, ocorrido poucos anos antes, viera tragicamente recordar.

Poeirentas no verão e enlameadas no inverno - problemas que só viriam a ser corrigidos, mais tarde, com o uso de alcatrão na

superfície as vias macadamizadas evidenciariam mais do que nenhuma outro inovação as contradições da vida moderna.

Isso mesmo notara Camilo Castelo Branco, em 1850, numa série de crónicas sobre a vida mundana e de crítica à

euforiaModernizadora do Governo de Costa Cabral - ao pronuncia-se a favor das velhas estradas “um pouco melhores que hoje,



Porque eram de pedra, e a civilização não tinha ainda inventado o cascalho” (O Nacional, 1850.01.28).Pouco depois, com a

Regeneração, em nome da civilização e do progresso o cascalho chegaria também às ruas da cidade.

Saudada como “mais um melhoramento que temos na cidade”, a madadamização da Rua de Cedofeita serviria ao jornalista do

Periódico dos Pobres (1851.08.06) para defender a utilização de um método amplamente utilizado nas diversas capitais da Europa,

“aonde a civilização se acha no maior auge” (...) “porque lá presidem aos trabalhos municipais a economia, solidez, duração e

comodidade”.

E, de facto, numa cidade em que de carroção - um carro puxado por bois, com bancos laterias para oito ou dez pessoas - se ia à

Foz, às romarias e até ao teatro, a substituição desse incómodo veículo pelo mais elegante char-à-bancs, puxado por cavalos, era

um progresso, como o seria, de um modo geral, o lento abandono tanto das cadeirinhas cadeiras, assentes sobre varais carregadas

por criados, onde se faziam transportar as pessoas abastadas, sobretudo as mulheres - como das liteiras - estas de tracção animal,

com espaço interno para duas pessoas, transportadas por machos ou burros, guiados por um liteiro - e a sua substituição por veículos

de transporte rodado, as calèches e seges puxadas por cavalos.

Ao Visconde da Trindade, o ilustrado brasileiro de torna viagem, que desde o início de 1852 até finais de 1855 preside aos destinos da

municipalidade, a macadamização não só abriria um vasto e interminável campo de actuação, como lhe permitiria dar resposta aos

anseios de novidade associados quer ao melhoramento dos meios de transporte e à sua crescente procura, quer aos desejos

associados de progresso e ostentação da elite burguesa. Em tempos `difíceis de crise de subsistências e sanitária a aplicação

extensiva do macadame às ruas da cidade permiter-lhe-ia, ainda, combater o desemprego e as ameaças à ordem pública que lhe

estavam associadas.

Surpreendentemente, ou talvez não, a violenta crítica aos novos pavimentos surge, em Janeiro de 1856, pouco depois da entrada em

funções de uma nova vereação. Porque é feita com conhecimento de causa e porque constitui um expressivo exemplo das

contradições que o macadame - e por extensão o melhoramento material da cidade traz consigo - vale a pena dar longamente a

palavra ao correspondente anónimo de o Eco Popular.

Começa este por desejar que com a câmara transacta termine “a teima ou mania de revolver a cidade com obras de toda a

espécie, umas segundo as más línguas desnecessárias, outras inúteis, e a maior parte delas excessivamente prejudiciais”, que deixara

a cidade invicta abalada em seus fundamentos, com obras principiadas em toda a parte, uma reedificação universal deixada em

herança à nova câmara.

Por concluir ficara a grande obra de estradas de terra pelo meio da cidade, estradas com o privilégio de ruas, que pudessem reunir o

duplicado efeito de afogar a gente de pé, ou enterrá-la na lama, segundo a estação fosse seca ou húmida, as obras estas

necessárias para que se pudesse com justa razão chamar invicta à cidade.

“Digam lá o que quiserem: para isso não há moda melhor do que ruas de lama e de pó! Duas essências, em cada individualidade!

Venha quem vier, ou morre afogado, ou enterrado vivo.

É a grande descoberta do geração moderna!! E quem não quiser andar à moda, não venha viver no meio de gente civilizada. Nós

cá não olhamos a despesas. É moda? Vem no figurino? Pois se vem, há-de usar-se: custe o que custar. (...) Pouco importa que a

natureza nos ofereça pedra magnífica para ladrilhar as ruas com segurança e limpeza; pouco importa que as lojas de milhares de

negociantes estejam cheias de pó lançado pelo vento, ou de lama arrastada pelos desgraçados, e pelos que não tem meios de

comprar uma sege, embora desta classe seja o maior número; pouco importa que a água dos telhados caia pelas orelhas dos tolos

que andam por aí- caleante pede na estação invernosa, e mesmo lhes a marrote [sic] os fatos; que uma senhora sem cadeirinha,

nem sege, salpique de imundície os seus domingueiros [trajes], e arranje umas botas de lodo, indo pelo meio das ruas, ou receba,

indo pelos passeios, o baptismo forçado e contínuo dos canos e beirais dos telhados; pouco importa finalmente que a saúde pública



perigue com as inspirações de uma atmosfera de pó, onde já sem ela as tísicas pulmonais são frequentes, e endémicas; nada disto

nos importa se em troca temos o indizível prazer de ver girar com toda a comodidade e com uma subtileza admirável meia dúzia de

caleches que nos legou a moda como sustentáculo do bom gosto; e se de mais as bestas andam agora com uma elegância e

presteza, e segurança capazes de fazer de per si só a felicidade da espécie humana!!”

“pode dizer-se inteira; porque a meia dúzia de cavalos e seges para quem unicamente aproveitam as ruas de lama, não entram por

cousa nenhuma para o complemento de uma povoação como a do Porto. Era mister que todos fossemos seges, ou que todos

fossemos bestas para podermos tirar algum proveito de semelhante mania”.

Dez horas da manhã; os transparentes

Matizam uma casa apalaçada;

Pelos jardins estancam-se os nascentes,

E fere a vista, com brancuras quentes,

A larga rua macadamisada.

Vinham batendo o macadam fremente,

As patadas sonoras da patrulha,

E através a imortal cidadesinha,

Nós fomos ter às portas, às barreiras,

Em que uma negra multidão se apinha

De tecelões, de fumos, de caldeiras.

Para o correspondente do Eco Popular, as obras empreendidas teriam merecido as apupadas da cidade inteira:

As críticas do correspondente do Eco Popular ganham sentido quando se sabe serem apenas 39, os felizes possuidores de trem a

fazer fé no Periódico dos Pobres (1854.12.13) que, um ano antes, os enumerara um por um.

Mas a questão é mais vasta e se as críticas mostram o impacto que na revolução dos meios de transportes tiveram as poeirentas e

enlameadas estradas de macadame, revelam também uma imagem de cidade em formação: a da cidade moderna cortada de

lés a lés por amplas rodovias que a velocidade torna lugares de todos os conflitos e, por isso mesmo, símbolos de progresso social e

tecnológico e portadoras de uma nova estética.

A Baudelaire coube, como é sabido, o mérito de descobrir nos olhos deslumbrados dos pobres as belezas do progresso e a nova

estética urbana a elas associada. E foi para as poder cantar que aceitou perder no lodaçal de macadame das novas avenidas

parisienses o seu halo de poeta e descobrir-se simples mortal.

Na senda de Baudelaire, Cesário Verde cantará como simples mortal a Lisboa moderna, o macadame e as contradições da vida de

todos os dias num poema significativamente intitulado Num Bairro Moderno

Corria a década de oitenta. Nas ruas do Porto, o macadame começava a dar lugar aos cubos de granito de Canelas e nas ruas,

puxados por máquinas a vapor deslizavam sobre carris os americanos.
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NOS TRILHOS DA MODERNIDADE

E DA MEMÓRIA

RICARDO FIGUEIREDO

Arquitecto, Docente na Faculdade de Arquitectura da Universidade do Porto

“Há centenas de horas

há eléctricos que com as cores diárias

percorrem nossas vidas".

Vamos ou vimos por entre refeições,

viajamos

no meio de conversas.

Por diferentes razões, certamente que muitos já andaram no eléctrico, que lentamente regressa, às ruas da cidade.

Mas terminou na geração dos que nasceram até aos meados do século XX, os que no Porto se educaram no eléctrico, até então o

único meio de transporte colectivo, e por isso o mais utilizado na cidade e arredores, os que, no e com o eléctrico, cresceram na

cidade e nela se tornaram cidadãos.

Já não é possível fazer do carro eléctrico, desde a infância, mais, muito mais, do que um meio de transporte, mas uma

Verdadeira

António Rebordão Navarro - "Os Eléctricos"

aventura e um alegre divertimento, no aprender a andar pendurados ou na arte de saltar em andamento.

O estudo da história da rede de transportes urbanos sobre carris no Porto não se limita pois, a um capítulo da história dos transportes,

mas abrange, toda a evolução da cultura urbana, da vida e da identidade da cidade.

Estudar o muito que persiste na cidade desenhada para e pelo, americano, a máquina e o eléctrico, não tem apenas um interesse

académico, mas é de particular importância quando, com a recente introdução da rede do Metro e a recuperação do eléctrico, o

futuro da cidade passa, inevitavelmente, pelo transporte público sobre carris.

No último quartel do século XIX, quando ao Porto chegaram os “americanos”, eles representavam o assumir da cidade como uma



orgulhosa cidade de progresso, em que a modernidade circulava nas suas ruas, que então começavam a ser iluminadas a gás.

O Porto do Palácio da Bolsa, do Palácio de Cristal e da nova Alfândega; o Porto industrial das fábricas de têxteis, de tabacos,

Cerâmica e fundições; o Porto onde se rasgavam novos arruamentos: a rua Nova da Alfândega, a rua Mouzinho da Silveira, a

Avenida da Boavista; o Porto onde se abriam as novas praças do Infante, rotunda da Boavista, e mais tarde a monumental e

republicana avenida dos Aliados; o Porto dos jardins públicos na Cordoaria e no Passeio Alegre, na Aguardente e em Santo Ovídeo; o

Porto das arrojadas pontes metálicas e das gares; o Porto dos mercados Ferreira Borges e Bolhão; esse Porto da viragem dos séculos,

meticulosamente representado na Carta de Telles Ferreira, sentia-se evoluído e internacional, afirmava-se moderno e cosmopolita.

Este orgulho da modernidade aumenta e consolida-se com essa mágica e invisível energia, a electricidade, penetrando em todos os

aspectos da vida quotidiana da cidade e sobretudo nos transportes urbanos e na iluminação pública, marcando a data exacta do

nascimento da cidade e da vida modernas.

E os portuenses viviam e sentiam no americano e no eléctrico, o culminar dessa febre da novidade, desse usufruir as maravilhas do

progresso.

O trajecto das linhas e a localização das paragens faziam a cidade que se queria moderna, a cidade que se queria asseada e

civilizada, e os trilhos eram disso a prova incontestável, já que eles, inicialmente colando-se à estrutura da cidade, desenhavam,

conformavam e criavam ruas, promoviam e organizavam bairros e zonas comerciais, mostravam ao longo dos seus percursos,

cinematograficamente, a arquitectura da cidade, os seus edifícios mais prestigiados, os seus teatros, os seus recintos desportivos

(Constituição, Ameal, Lima e Luso), e sobretudo a estrada da beira-rio.

A todos, durante longos anos, deram acesso às praias da Foz e de Leça, ligando o Porto com a sua orla marítima, como previa

Ramalho Ortigão em 1876, pouco depois do início da linha do americano afirmando:

Em pouco tempo, por toda a cidade, se estende essa rede de trilhos metálicos, esses tectos de fios eléctricos, povoando bairros

afastados, criando bairros novos, alargando o território da cidade para além dos seus limites administrativos desde então definidos

pela Circunvalação - dinamizando e criando subúrbios (Ponte da Pedra, S. Mamede, Areosa e Ermesinde, Águas Santas, Rio Tinto, S.

Pedro da Cova, Santo Ovídeo e Coimbrões, Matosinhos e Leça), dando identidade ao Grande Porto e facilitando a comunicação

entre as periferias e o centro da cidade, onde a praça de D. Pedro e depois da Liberdade, se torna o local de partida e de chegada

dos transportes urbanos.

Mas se é grande a importância do americano e em seguida do eléctrico como meio de transporte, ao alterar o espaço e o tempo

da cidade e ao transformar a percepção da paisagem urbana, não é menor como geradora de novas formas de viver a cidade

pelos seus habitantes, criando novos comportamentos, democráticas convivências entre os portuenses, socializando a cidade.

Apropriando-se da cidade, apossando-se das suas ruas e praças, marcando o tempo da cidade, tornam-se o lugar público por

excelência, factor de animação da cidade, dessa cidade do acaso, dos encontros e desencontros, da complexidade que constrói

uma vida em sociedade.

Esta revolucionária forma de viajar pela cidade proporciona encontros até então impensáveis entre gente de diferentes classes

sociais, já que no eléctrico todos se acotovelam, viajam lado a lado mulheres e homens, patrões e operários, jovens e adultos, ricos e

pobres, todos democraticamente expostos às mesmas demoras, aos mesmos atrasos, aos mesmos solavancos, aos mesmos apertões,

aos mesmos incidentes e acidentes.

Mas todos os portuenses, mesmo os mais modestos tinham direito a viajar em carros feitos de madeira de qualidade, cuidadosamente

envernizada, com reluzentes e polidas peças de latão, com longos e confortáveis bancos, de madeira e depois forrados de palha

“O serviço dos caminhos-de-ferro americanos, explorado com talento, converterá dentro em pouco tempo a Foz num Bairro do Porto “



Entrançada, com janelas de guilhotina accionadas por um cinto de couro, que em dias de calor podiam ser abertas para deixar

entrar a brisa fresca e podiam determinar a sua paragem accionando, com uma fina corda de couro, o tilintar da campainha para o

sinal de paragem.

E também nele se originavam namoros e amizades, se consolidavam negócios, se urdiam, projectos e planos, no contacto de

pessoas que jamais na vida se encontrariam, se não existisse esse espaço público e ambulante, em que se misturavam diariamente

todas as classes da sociedade, contribuindo assim para uma consciência de cidade, fundada em concepções liberais, positivistas e

republicanas.

Viajando de eléctrico, numa melancólica solidão, no encantamento amoroso ou na cumplicidade de um grupo, participava-se, de

uma forma diferente, tranquila e sem pressa, no quotidiano da cidade, assistia-se ao viver a cidade, como noutras paragens canta

Carlos Drummond de Andrade:

O eléctrico era parte da alma da cidade, construía uma autêntica urbanidade, inventava uma nova vida urbana.

Mudaram-se os tempos e mudaram-se as vontades, e os eléctricos foram partindo, levando consigo muito da identidade da cidade

do Porto.

Saudemos pois, o seu regresso, mesmo que tomando novas formas ou apenas correndo nos trilhos da memória.

Meu diário bergantim, meu aeroplano,

minha casa particular aberta ao povo,

eu te saúdo, te agradeço; e em pé no estribo

agarrado ao balaústre,

de modesto que é, faço-te ilustre
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A CIDADE DOS TRANSPORTES
DA COMPANHIA CARRIS DE FERRO DO PORTO

À MUNICIPALIZAÇÃO DO SERVIÇO

MÁRIO JOÃO MESQUITA

Arquitecto, Docente na Faculdade de Arquitectura da Universidade do Porto

O entendimento do processo e forma urbana faz-se através do cruzamento de informação de proveniência e suportes variados que

necessita ser tratada e trabalhada cientificamente para podermos chegar a conclusões consistentes sobre a matéria que estudamos.

O trabalho que aqui se apresenta é mais um capítulo de um estudo mais alargado que se insere na vontade pessoal de estudar o tal

Processo e Forma Urbana no Porto, aferindo sobre a Imagem da Cidade criada entre o final do século XIX e os anos cinquenta do

século XX e a obrigação académica/ laboral de defender tese de doutoramento sobre a matéria.

Através da leitura feita a partir do estudo do assentamento dos carris de ferro citadinos no período entre os anos setenta do século

XIX (Companhia do Carril Americano, Companhia Carris de Ferro do Porto e Companhia Viação Eléctrica) e 1946 data do resgate do

serviço pela CMP e criação do STCP , podemos entender que a forma, extensão e expansão territorial do transporte colectivo

efectivamente potenciou, acompanhou ou foi respondendo às solicitações várias que lhe eram feitas pela expansão planeada ou

casuística da cidade ou por unidades industriais ou empresariais particulares.

E aqui cruzamos diversa documentação de vários tipos e em vários suportes, com forte pendor para a imagem seja ela desenhada

ou fotográfica recorrendo a vários arquivos, entre os quais o Arquivo Distrital do Porto, no que respeita aos estudos e projectos

desenhados e o Centro Português de Fotografia, Diário de Notícias, Mário Ferreira, Tipografia Peninsular, no campo da fotografia,



elemento usado com muita profusão no estudo por julgar ser fundamental para perceber o contexto urbano e social e permitir a

constatação de determinados aspectos urbanos que ajudam à compreensão do processo.

Como então se trata de um estudo de um processo interessou-me definir sete tipos de abordagem que se podem cruzar numa

formulação de hipóteses sobre o tema em estudo e o consequente cruzamento com outros processos.

1.O ano de 1873 foi bastante importante para o início do processo de que falamos aqui pois foi então que se realizou uma reunião

entre o Município portuense e as empresas de transportes tendo em vista a criação de um sistema que ligasse os bairros ocidental e

oriental da cidade entre si, potenciando o desenvolvimento e a consolidação urbana, integrando novas áreas dentro do perímetro

que viria a ser delimitado, finalmente, no final do século, pela estrada da Circunvalação.

2.No período entre 1875 e 1895 deu-se a expansão das primeiras linhas e a introdução da tracção eléctrica que viria a dominar sobre

as duas que coexistiam à época: a tracção animal e o vapor contribuindo para isso a construção das primeiras centrais eléctricas da

cidade.

3.Desde 1895 a 1908 com extensão a 1914 observou-se a expansão da linha, prolongando-se este período dourado até 1914,

quebrando-se o ímpeto pelo dealbar da 1ª Guerra Mundial.

4.Apesar da municipalização de alguns serviços conseguida pelas municipalidades republicanas do Porto durante os anos 20, por via

do compromisso firmado no início do século que estabelecia um período de 35 anos até tal poder acontecer com o serviço prestado

pela , algumas tentativas foram feitas. O processo do Resgate, profusamente documentado em publicações da época e

largamente discutido nas esferas pública e jurídica, só viria a ter um fim após a 2ª Guerra Mundial, precisamente no ano de 1946,

cinco anos depois da data prevista para ter acontecido.

1. Plano de obras públicas da Monarquia que expandiu a rede de carris de ferro, no âmbito nacional, regional e local.

2. Prática legislativa da I República que continuou a dinâmica anterior e tentou pôr o transporte público ao serviço das populações

como rede e motor de expansão, consolidação e coesão administrativa do território e retirar da esfera dos particulares o exclusivo da

exploração.

3. Novo modelo de estado definido pela Ditadura e pelo Estado Novo com forte pendor para as obras públicas, transportes e

comunicações, coincidindo com o consulado de Duarte Pacheco.

4. Períodos correspondentes às duas guerras mundiais onde a participação directa ou indirecta nos conflitos gerou tempos de

estagnação.

5. Pós 2ª Guerra Mundial na qual o município toma finalmente as rédeas do transporte público na cidade, estruturado na linha de

carris de ferro, mas sobre a qual introduz, muito rapidamente outros meios de locomoção, sucedendo-se, em 1948, o autocarro e, em

1955, o troleicarro.

1. Ligação entre o centro da cidade e S. João da Foz, tornando mais forte a ligação administrativa que já existia desde 1836 e

reforçando a ideia da coesão urbana e recentramento económico da cidade para poente, com posterior extensão a Matosinhos e

Leça, tendo como expoente o então novo Porto de Leixões.

Numa primeira abordagem podemos definir em quatro os tempos que nos referenciam:

Carris

A segunda abordagem, histórica e política, define-nos cinco períodos fortes:

A terceira abordagem, geográfica e económica estrutura-nos o território daquilo a que a partir da década de oitenta do século XX

passamos a designar por Grande Porto e podemos enunciar cinco momentos decisivos:



2. Atravessamento ferroviário da ponte D. Luís e a perspectiva da comunicação com Santo Ovídio e Coimbrões, a sul e a poente.

3. Ligação para nascente até à Estação de Campanha.

4. Expansão da linha pelas vias correspondentes às antigas saídas da cidade, numa primeira fase até à Estrada da Circunvalação e

posteriormente até às localidades de S. Mamede, Ermesinde, a norte e S. Pedro da Cova e Souto, S. Cosme a nascente.

5. Consolidação da área central da cidade e criação de dinâmicas entre centro e periferia.

1. Dinâmica urbana própria de um processo de industrialização fortemente concentrado no centro, norte e, especialmente, nascente

da cidade, com grandes fluxos diários entre casa e trabalho.

2. Fluxos inerentes à instalação de equipamentos urbanos (mercados, feiras, escolas).

3. Apetência pela fixação nas novas áreas da cidade servidas pelo transporte colectivo.

4. Processo de instalação de empresas e indústrias que solicitavam o prolongamento de ramais.

5. Democratização do uso do transporte urbano e processo de miscigenação das classes sociais no seu uso diário.

1. Planeada.

2. Casuística.

que se formulariam através de:

1. Vários instrumentos de planeamento urbano local que se foram delineando para a cidade.

2. Opções estratégicas de política territorial de âmbito nacional.

e que foram criando condições ou induzindo simplesmente a fixação de populações ao longo das vias de circulação onde se

assentavam os carris ou fazendo com que a pressão urbana dos novos desenhos do território sustentasse o prolongamento dos

mesmos, criando radiais e alguns anéis de circulação internos e externos, de passageiros ou comerciais.

1. Comercial, de serviços ou até habitacional, da Companhia Carris de Ferro, correspondendo a estações de recolha, edifícios de

escritório, depósitos de carros e unidades de produção energética, ou ainda de bairros destinados aos funcionários da empresa.

2. De equipamento das empresas que se iam instalando ao longo da linha ou de outras entidades, como a Universidade do Porto que

pedia prolongamentos de ramais de linhas para as obras e transporte de carvão para as oficinas, como é o caso da antiga

Faculdade de Engenharia na Rua dos Bragas.

1. A importância da ligação à Região Mineira de S. Pedro da Cova para o abastecimento de carvão destinado à Central

Termoeléctrica de Massarelos.

2. A ligação ao Porto de Leixões, pela Boavista e Foz, paralela à ligação ferroviária desde Águas Santas a Leixões.

3. O papel da Companhia no abastecimento eléctrico à cidade, chegando a rivalizar, nos anos trinta, com a União Eléctrica

Nacional.

4. A resistência da Companhia à criação da linha entre a Avenida de França e o centro do Porto, adiando dos anos trinta até 1956 a

criação daquilo que hoje poderíamos chamar de primeiro esboço da linha de metropolitano.

A quarta abordagem seria de ordem social e estruturar-se-ia igualmente em cinco pontos:

Uma quinta abordagem seria a urbanística na qual distinguiríamos duas variantes:

Como sexta abordagem teríamos a relativa ao parque edificado, estruturada em duas vertentes:

Numa sétima abordagem contemplaríamos as questões energéticas e estratégicas:



Como elemento comum a estas abordagens temos a criação e consolidação de um centro urbano capaz de ser o motor de toda

uma região e a criação e consolidação de um centro urbano, equipado, com edifícios e instituições referência, servido por uma rede

de transportes públicos capaz de o dotar de dinamismo e de criar dinâmicas e vida interna e externa.

E então podemos dizer que a cidade se modificou e modernizou também alicerçada na sua rede de transportes.

E temos uma cidade que se ressente cada vez que os mineiros de S. Pedro da Cova decidem paralisar ou não fornecer matéria-prima

para a produção de energia eléctrica.

E temos uma cidade onde as distâncias se tornam cada vez mais curtas e onde o desenho urbano, pelo menos no que respeita aos

pavimentos foi estando dependente das condições impostas pelo desenho das linhas de carris.

E temos uma cidade que se habituou a chamar os veículos carinhosamente pelo seu número de linha e a tratá-los como se da família

fossem.

E ainda hoje é muito difícil para as gentes do Porto quando se acaba com uma linha ou se substitui um trajecto.

E a razão está aí, na História.





[1875]

Projecto de assentamento de carris para ligar os bairros Ocidental 
e Oriental da cidade - troços entre a ruas Firmeza, Santa Catarina, 
Gonçalo Cristóvão e Boavista
Planta geral, escala 1. 500

Tinta da China preta e vermelha sobre tela, 0,60 x 1,52

PT/ADPRT/ STCP/ CCFP

I/ 123-3.1

PEÇAS DESENHADAS RELATIVAS A ESTUDOS DE VIA, CIRCULAÇÃO E OBRAS

 

   LINHA DE LIGAÇÃO 

ENTRE O BAIRRO OCIDENTAL 

E O BAIRRO ORIENTAL DA CIDADE

002

COMPANHIA CARRIS DE FERRO DO PORTO/ SERVIÇO DE VIA E OBRAS



I/ 123-3.1



ALBERTO FERREIRA

[1905]

Envolvente da capela de Fradelos 

Vista geral com a Rua de Gonçalo Cristóvão como pano de fundo
negativo em vidro

 TIPOGRAFIA PENINSULAR





PEÇAS DESENHADAS RELATIVAS A ESTUDOS DE VIA, CIRCULAÇÃO E OBRAS

 

 FOZ VELHA E GONDARÉM

006

COMPANHIA CARRIS DE FERRO DO PORTO/ SERVIÇO DE VIA E OBRAS

[1875/ 1876] 1901

Cópia extraida da planta existente em livro de documentos originais 
avulsos da CMP com a marcação de terreno da Companhia 
no sítio do Trem do Ouro 

Planta, escala 1.500

Tinta da China preta e azul e lápis de cor sobre tela, 0,68 x 0,36

PT/ ADP/ STCP/ CCFP 

J/ 1348. 06

[1910]

Terrenos da antiga linha da Máquina (em Gondarém)
Planta, escala 1.500

Tinta da China preta e vermelha e lápis de cor sobre papel vegetal, 0,46 x 0,23

 PT/ ADP/ STCP/ CCFP 

J/ 1348. 08

[1900]

Planta de terrenos e edifícios da Companhia em Cadouços
Planta, escala 1.500

Tinta da China preta e vermelha sobre papel vegetal, 0,56 x 0,39

PT/ ADP/ STCP/ CCFP 

B/ MCE: 1995. 251



B/ MCE: 1995. 251

J/ 1348. 08

 

J/ 1348. 06



[1900]

Rua de Gondarém, Foz

Vista da passagem da Máquina a Vapor na Rua de Gondarém, na Foz
impressão em papel opaco 

 STCP



[1900]

Cadouços

Vista do Largo da Estação de Cadouços, 
no momento da chegada da Máquina a Vapor

impressão em papel opaco

 STCP



PEÇAS DESENHADAS RELATIVAS A ESTUDOS DE VIA, CIRCULAÇÃO E OBRAS

 

CADOUÇOS, EM S. JOÃO DA FOZ

010

COMPANHIA CARRIS DE FERRO DO PORTO/ SERVIÇO DE VIA E OBRAS

[1878]

Planta do desvio da linha da Boavista até Cadouços, em S. João da Foz
Planta com indicação do cadastro, escala 1.500

Tinta da China preta e vermelha e grafite sobre papel opaco, 0,53 x 1,72
- 2 peças desenhadas montadas
PT/ ADPRT/ STCP/ CCFP/ 

B-6-1-6-22.14-A/ B 



B-6-1-6-22.14-A/ B 



AURÉLIO DA PAZ DOS REIS

[1905]

Senhora da Luz, Foz do Douro 

 Passagem da “Máquina” nas ruas da Foz, 
perto das praias da S.ra da Luz e do Ourigo

negativo em vidro

 CPF/ DGARQ/ APR3891





1877

Projecto de via pela Rua de Sá da Bandeira, a partir da Rua D. Pedro
Planta, escala 1.1000

Tinta da China preta, azul e vermelha sobre tela, 0,20 x 0,31

PT/ADPRT/ STCP/ CCFP

B/ MCE: 1995.192

PEÇAS DESENHADAS RELATIVAS A ESTUDOS DE VIA, CIRCULAÇÃO E OBRAS

 

  RUA DE SÁ DA BANDEIRA 

ENTRE A RUA D. PEDRO À RUA FORMOSA

014

COMPANHIA CARRIS DE FERRO DO PORTO/ SERVIÇO DE VIA E OBRAS

1879

Projecto de via pela Rua de Sá da Bandeira, a partir da Rua D. Pedro
Planta, escala 1.1000

Tinta da China preta, azul e vermelha sobre tela, 0,38 x 0,58

PT/ADPRT/ STCP/ CCFP

B/ MCE: 1995.192

1877

Projecto de via pela Rua de Sá da Bandeira, a partir da Rua D. Pedro
Planta, escala 1.1000

Tinta da China preta, azul e vermelha sobre tela, , 0,25 x 0,30

PT/ADPRT/ STCP/ CCFP

B/ MCE: 1995.192

ALBERTO FERREIRA

[1900]

Rua de Sá da Bandeira

Vista do troço da Rua entre o Teatro do Príncipe Real e a Rua Formosa
postal impresso

 CPF/ DGARQ/ NAP049



B/ MCE: 1995.192

B/ MCE: 1995.192

B/ MCE: 1995.192



PEÇAS DESENHADAS RELATIVAS A ESTUDOS DE CONSTRUÇÃO

 

   LINHA DO CAMINHO DE FERRO AMERICANO 

DA PONTE LUÍS I A VENDAS DE GRIJÓ 

E À PONTE DE TABUAÇO (V.N. DE GAIA)

016

COMPANHIA CARRIS DE FERRO DO PORTO

1894

Caminho de Ferro Americano da Ponte Luís I a Vendas de Grijó 
e à Ponte de Tabuaço
Planta da Estação Principal, escala 1.500

Tinta da China preta, azul e vermelha sobre tela, 0,32 x 0,65
PT/ADPRT/ STCP/ CCFP

I/ 1115. 02

1894

Caminho de Ferro Americano da Ponte Luís I a Vendas de Grijó
 e à Ponte de Tabuaço
Lanço do Tabuleiro inferior da Ponte Luís I à Rua de Camões 

- Desenho dos Carros, escala 0,02 por metro

Tinta da China preta, azul e vermelha sobre tela, 0,30 x 0,35
PT/ADPRT/ STCP/ CCFP

I/ 1115. 02 

1894

Caminho de Ferro Americano da Ponte Luís I a Vendas de Grijó
 e à Ponte de Tabuaço
Perfil, planta e detalhe do perfil tipo de via, escalas de 1.50 e 1.1

Tinta da China preta, azul e vermelha sobre tela, 0,32 x 0,76
PT/ADPRT/ STCP/ CCFP

I/ 1115. 02



I/ 1115. 02

I/ 1115. 02

I/ 1115. 02I/ 1115. 02



PEÇAS DESENHADAS RELATIVAS A ESTUDOS DE OBRA

 

   ADAPTAÇÃO DA PONTE D. LUIS 

À PASSAGEM DO ELÉCTRICO 

018

COMPANHIA CARRIS DE FERRO DO PORTO/ SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO

1905

Implantação do carril na Ponte D. Luís/ Secção Transversal
Corte Transversal, escala 1.20

Tinta da China preta sobre papel opaco, 0,31 x 0,74 
PT/ADPRT/ STCP/ CCFP

B/ MCE: 1995.187

1905

Implantação do carril na Ponte D. Luís/ Plantas e Alçado
Plantas e Alçados, escala 1.600

Tinta da China preta, vermelha e azul sobre papel opaco, 0,30 x 1,10 
PT/ADPRT/ STCP/ CCFP

I/123 - 2.8



I/123 - 2.8

B/ MCE: 1995.187



PEÇAS DESENHADAS RELATIVAS A ESTUDOS DE VIA, CIRCULAÇÃO E OBRAS

 

   ZONA DE S. LÁZARO

020

COMPANHIA CARRIS DE FERRO DO PORTO/ SERVIÇO DE VIA E OBRAS

Plantas da Linha de S. Lázaro
Plantas, escala 1.1000

Tinta da China preta e vermelha  sobre tela, 0,36 x 0,30 e 0,30 x 0,40

- 2 peças desenhadas 

PT/ADPRT/ STCP/ CCFP

B/ MCE: 1995.197

[1897]

ALBERTO FERREIRA

[1905]

Jardim de S. Lázaro e Rua de S. Lázaro

Vista junto à Rua das Fontaínhas
negativo em vidro

TIPOGRAFIA PENINSULAR



B/ MCE: 1995.197



AURÉLIO DA PAZ DOS REIS

[1905]

Entroncamento da Rua de D. João IV na Avenida Rodrigues de Freitas

Vista junto à Biblioteca Pública Municipal do Porto
negativo em vidro

 CPF/ DGARQ/ APR6404





PEÇAS DESENHADAS RELATIVAS A ESTUDOS DE VIA, CIRCULAÇÃO E OBRAS

 

   ZONA ENTRE A PRAÇA D. PEDRO 

E A PRAÇA DOS VOLUNTÁRIOS DA RAINHA

024

COMPANHIA CARRIS DE FERRO DO PORTO/ SERVIÇO DE VIA E OBRAS

[1900]

Projecto da linha de tracção eléctrica da Praça D. Pedro 
à Praça dos Voluntários da Rainha
Perfil, escala vertical 1.200de e escala horizontal de 1.500

Tinta da China preta sobre tela, 0,94 x 0,32
PT/ ADPRT/ STCP/ CCFP

I-123.3.024

 

[1900]

Projecto da linha de tracção eléctrica da Praça D. Pedro 
à Praça dos Voluntários da Rainha
Planta geral, escala 0,002: 1

Tinta da China preta sobre tela, 1,17 x 0,56
PT/ ADPRT/ STCP/ CCFP

I-123.3.02 

AURÉLIO DA PAZ DOS REIS

[1900]

Rua dos Clérigos

Vista do encontro da rua com a Praça D. Pedro e com o Largo dos Lóios
negativo em vidro

 CPF/ DGARQ/ APR4161



I-123.3.02 

I-123.3.024

 



ALBERTO FERREIRA

[1900]

Praça dos Voluntários da Rainha

Vista da praça, a partir do gaveto poente do edifício da Academia Politécnica
negativo em vidro

 TIPOGRAFIA PENINSULAR





ALBERTO FERREIRA

[1902]

Cordoaria

Vista junto a antigo mercado do peixe
negativo em vidro

 TIPOGRAFIA PENINSULAR



ALBERTO FERREIRA

[1902]

Cordoaria

Vista junto à antiga Cadeia da Relação
negativo em vidro

 TIPOGRAFIA PENINSULAR





ALBERTO FERREIRA

[1905]

Massarelos

Vista da marginal junto ao Cais de Massarelos
negativo em vidro

 TIPOGRAFIA PENINSULAR



PEÇAS DESENHADAS RELATIVAS A ESTUDOS DE CONSTRUÇÃO

 

   ZONA DO PALÁCIO DE CRISTAL

032

COMPANHIA CARRIS DE FERRO DO PORTO/ SERVIÇO DE VIA E OBRAS

[1874]

Projecto da linha da Rua do Triunfo ao Palácio de Cristal
Planta, escala 0,001 por 1

Tinta da China preta e vermelha sobre tela aguarelada no verso, 0,60 x 0,29
PT/ADPRT/ STCP/ CCFP

B/ MCE: 1995.5 

[1874]

Projecto da linha da Rua do Triunfo ao Palácio de Cristal
Planta, escala 0,001 por 1

Tinta da China preta e vermelha sobre tela aguarelada no verso, 0,70 x 0,29
PT/ADPRT/ STCP/ CCFP

B/ MCE: 1995.5 

[1913]

Linha nº 3/ Projecto de modificação de linha em frente ao Palácio de Cristal
Planta, escala 1.1000

Tinta da China preta e vermelha sobre papel vegetal, 0,62 x 0,32
PT/ADPRT/ STCP/ CCFP

 I/ 1134.12

[1913]

Linha nº 3/ Projecto de modificação de linha em frente ao Palácio de Cristal
Planta, escala 1.1000

Tinta da China preta e vermelha sobre papel vegetal, 0,62 x 0,32
PT/ADPRT/ STCP/ CCFP

  I/ 1134.13

[1913]

Linha nº 3/ Projecto de modificação de linha em frente ao Palácio de Cristal
Planta, escala 1.1000

Tinta da China preta e vermelha sobre papel vegetal, 0,62 x 0,32
PT/ADPRT/ STCP/ CCFP

 I/ 1134.14



B/ MCE: 1995.5 

B/ MCE: 1995.5 

 I/ 1134.12

 I/ 1134.13

 I/ 1134.14





ALBERTO FERREIRA

[1903]

Rua do Triunpho (actual Rua de D. Manuel II)

Vista da rua que liga a antiga Praça do Duque de Beja (actual Jardim do Carregal) 
aos Jardins do Palácio de Cristal, em frente ao Palácio dos Carrancas 
(hoje Museu Nacional de Soares dos Reis
negativo em vidro

TIPOGRAFIA PENINSULAR



AURÉLIO DA PAZ DOS REIS

[1905]

Igrejas do Carmo e Carmelitas 

Transito entre as Praças de carlos Alberto, 
da Universidade e o Largo da Escola Médica 

negativo em vidro

 CPF/ DGARQ/ APR5794



AURÉLIO DA PAZ DOS REIS

[1903]

Praça dos Voluntários da Rainha

Vista do lado poente, junto às igrejas do Carmo 
e das Carmelitas, no início da Rua 
da Escola Médica
CPF/ DGARQ/ APR6436



AURÉLIO DA PAZ DOS REIS

[1900]

Praça D. Pedro

Vista da praça no enfiamento da Rua D. Pedro
CPF/ DGARQ/ APR7414





AURÉLIO DA PAZ DOS REIS

[1900]

Praça D. Pedro

Vista do lado sul da praça, 
no contacto com os Congregados e Santo António

negativo em vidro

CPF/ DGARQ/ APR7083



AURÉLIO DA PAZ DOS REIS

[1905]

Praça D. Pedro junto à Igreja dos Congregados 

Vista em direcção à praça Almeida Garrett, onde se podem 
ver as construções de apoio à construção 

da Estação de S. Bento, projecto de José Marques da Silva
negativo em vidro

 CPF/ DGARQ/ APR6071





ALBERTO FERREIRA

[1903]

Praça de Almeida Garrett

Vista do contacto entre a praça de Almeida Garrett e a Praça D. Pedro
negativo em vidro

 TIPOGRAFIA PENINSULAR



AURÉLIO DA PAZ DOS REIS

[1907]

Praça D. Pedro

Vista da praça voltada para a Rua dos Clérigos e Largo dos Lóios
negativo em vidro

CPF/ DGARQ/ APR2226



AURÉLIO DA PAZ DOS REIS

[1910]

Praça D. Pedro

Vista do gaveto sudeste com a Praça Almeida Garrett, sendo visível o edifício 
da Estação de S. Bento em fase final de construção 

negativo em vidro

CPF/ DGARQ/ APR6489



PEÇAS DESENHADAS RELATIVAS A ESTUDOS DE VIA, CIRCULAÇÃO E OBRAS

 

   PRAÇA ALMEIDA GARRETT 

E RUAS ENVOLVENTES 

À ESTAÇÃO CENTRAL DE S. BENTO

046

COMPANHIA CARRIS DE FERRO DO PORTO/ SERVIÇO DE VIA E OBRAS

Planta do traçado da linha de tracção eléctrica 
nas ruas envolventes à Estação Central do Porto
Planta, escala 1.500

Tinta da China preta e vermelha sobre tela aguarelada a cinzento 
no verso, 0,65 x 0,55
PT/ADPRT/ STCP/ CCFP

B/ MCE: 1995. 266

[1903]

[1915]

Planta das ruas envolventes à Estação Central do Porto
Planta, escala 1.200

Tinta da China preta e vermelha sobre tela, 0,65 x 0,55
PT/ADPRT/ STCP/ CCFP

J/ 1348. 04

ALBERTO FERREIRA

[1905]

Rua de 31 de Janeiro

Vista da rua a partir da Praça Almeida Garrett
negativo em vidro

 TIPOGRAFIA PENINSULAR



J/ 1348. 04

B/ MCE: 1995. 266





AURÉLIO DA PAZ DOS REIS

[1905]

Jardim do Passeio Alegre, Foz do Douro 

Vista da do topo nascente do jardim do Passeio Alegre 
e da sua relação com a frente construída a norte e a foz do rio Douro, a sul
negativo em vidro

 CPF/ DGARQ/ APR3901



AURÉLIO DA PAZ DOS REIS

[1905]

Avenida Brasil 

Vista da frente marítima da cidade 
correspondente ao troço inicial da Avenida da Foz a Matosinhos

negativo em vidro

 CPF/ DGARQ/ APR3806



AURÉLIO DA PAZ DOS REIS

[1905]

Avenida Montevideu

Vista da frente marítima da cidade 
correspondente ao troço que antecede a praça junto ao “Castelo do Queijo” 

 negativo em vidro

 CPF/ DGARQ/ APR3897



AURÉLIO DA PAZ DOS REIS

[1905]

Avenida Montevideu

Vista da frente marítima da cidade 
correspondente ao troço entre a Praia do Molhe e o “Castelo do Queijo”,

 na Avenida da Foz a Matosinhos
negativo em vidro

 CPF/ DGARQ/ APR3892





PEÇAS DESENHADAS RELATIVAS A ESTUDOS DE VIA, CIRCULAÇÃO E OBRAS

 

   FOZ DO DOURO

054

COMPANHIA CARRIS DE FERRO DO PORTO/ SERVIÇO DE VIA E OBRAS

[1912]

Linha nº 1/ Rua do Castelo do Queijo/ Projecto de desvio 
para transporte de areia
Planta, escala 1.500

Tinta da China preta e vermelha sobre papel vegetal, 0,64 x 0,30
PT/ADPRT/ STCP/ CCFP

J/ 1134.33

[1912]

Linha nº 1/ Rua do Castelo do Queijo/ 
Projecto de modificação do ramal destinado ao transporte de areia
Planta, escala 1.1000

Tinta da China preta, azul e vermelha sobre papel vegetal, 0,96 x 0,30
PT/ADPRT/ STCP/ CCFP

J/ 1134.27

[1912]

Linha nº 1/ Rua do Castelo do Queijo/ 
Projecto de desvio destinado ao transporte de areia
Planta, escala 1.500 e perfil longitudinal com escala vertical de 1.100 

e escala horizontal de 1.1000

Tinta da China preta, azul e vermelha sobre papel vegetal, 0,85 x 0,30
PT/ADPRT/ STCP/ CCFP

J/ 1134.28



J/ 1134.33

J/ 1134.27

J/ 1134.28



PEÇAS DESENHADAS RELATIVAS A ESTUDOS DE VIA, CIRCULAÇÃO E OBRAS

 

   FOZ DO DOURO

056

COMPANHIA CARRIS DE FERRO DO PORTO/ VIA E OBRAS

[1910]

Planta de terrenos na zona do Castelo do Queijo
Planta, escala 1.1000

Cópia em papel opaco, 0,37 x 0,36
PT/ADPRT/ STCP/ CCFP

B/ MCE: 1995.268

[1912]

Projecto para a edificação de um depósito de carros 
num terreno da Companhia, na zona do Castelo do Queijo
Planta Corográfica, escala 1.10 000

Cópia em papel opaco, 0,83 x 0,30
 PT/ADPRT/ STCP/ CCFP

B-6-1-6-22.B

[1912]

Projecto para a edificação de um depósito de carros 
num terreno da Companhia, na zona do Castelo do Queijo
Planta e Alçados, escalas 1.500 e 1. 200

Cópia em papel opaco, 1,04 x 0,30
PT/ADPRT/ STCP/ CCFP

B-6-1-6-22.A

[1912]

Projecto de remise para 60 carros num terreno da Companhia 
e dos herdeiros de Joaquim Augusto Leite Ferreira Pinto Basto, 
na zona do Castelo do Queijo
Planta Topográfica e Planta da proposta, escalas 1.10000 e 1. 500

Cópia em papel opaco, 0,96 x 0,30
PT/ADPRT/ STCP/ CCFP

J/ 1132.02



B-6-1-6-22.B

B-6-1-6-22.A

J/ 1132.02

B/ MCE: 1995.268



AURÉLIO DA PAZ DOS REIS

[1905]

Avenida Montevideu

Vista da frente marítima da cidade 
correspondente ao troço que antecede a praça junto ao “Castelo do Queijo” 

e que recebe o final da Avenida da Boavista 
negativo em vidro

 CPF/ DGARQ/ APR3900





ALBERTO FERREIRA

[1903]

Avenida da Boavista

Vista da avenida junto ao Hospital Militar
negativo em vidro

 PT/ TIPOGRAFIA PENINSULAR

AURÉLIO DA PAZ DOS REIS

[1910]

Avenida da Boavista

Vista do troço Nascente, junto ao Hospital Militar
negativo em vidro

PT/ CPF/ DGARQ/ APR6072





1909

Rede de distribuição  e instalação eléctrica
Planta, escala 1.32 000

Tinta da China preta, amarela e vermelha sobre papel opaco, 0,50 x 0,60
PT/ ADPRT/ STCP/ CCFP

B/ MCE:1995.178

 
 TRANSFORMAÇÃO 

E AMPLIAÇÃO DOS TRAMWAYS DO PORTO

062

SIEMENS

1912

Planta parcial dos feeders/ variante para as zonas central 
e oriental da cidade
Planta, escala 1.5000

Tinta da China preta, amarela e vermelha sobre cópia 

em papel opaco, 0,35 x 1,10 
PT/ ADPRT/ STCP/ CCFP

B-6-1-2-5.19.16

 

COMPANHIA CARRIS DE FERRO DO PORTO/ VIA E OBRAS



B-6-1-2-5.19.16

 B/ MCE:1995.178



1912

Planta das linhas em exploração e em projecto
Planta geral, escala 1.32 000

Tinta da China preta, azul e vermelha sobre cópia em papel opaco, 0,46 x 0,56 
PT/ ADPRT/ STCP/ CCFP

 
 TRANSFORMAÇÃO 

E AMPLIAÇÃO DOS TRAMWAYS DO PORTO

064

COMPANHIA CARRIS DE FERRO DO PORTO/ VIA E OBRAS

Planta geral da rede aérea
Planta, escala 1.32 000

Tinta da China preta, azul e vermelha sobre cópia em papel opaco, 0,52 x 0,52 

PT/ ADPRT/ STCP/ CCFP

 

1912

1912

Planta geral dos feeders de alimentação e retorno
Planta, escala 1.32 000

Tinta da China preta, amarela e vermelha sobre cópia 

em papel opaco, 0,44 x 0,53 

PT/ ADPRT/ STCP/ CCFP

 





PEÇAS DESENHADAS RELATIVAS A ESTUDOS DE CONSTRUÇÃO

 

   ZONA DA PRAÇA DA BATALHA

066

COMPANHIA CARRIS DE FERRO DO PORTO/ SERVIÇO DE VIA E OBRAS

1912

Traçado de via na Praça da Batalha
Planta extraída da Planta da Cidade, escala 1. 500

Tinta da China preta sobre tela, 0,32 x 0,30
PT/ADPRT/ STCP/ CCFP

B/ MCE:1995.17 

[1920]

Projecto de duplicação de linha de tracção eléctrica entre a Praça da Batalha
e a Avenida Saraiva de Carvalho
Planta geral, escala 1. 500 

Tinta da China preta e vermelha sobre papel vegetal, 1,13 x 0,61
PT/ADPRT/ STCP/ CCFP

I/1113.02



B/ MCE:1995.17 

I/1113.02



ALBERTO FERREIRA

[1905]

Praça da Batalha

Vista dos topos Norte e Nascente da praça
negativo em vidro

 TIPOGRAFIA PENINSULAR



ARNALDO SOARES

[1905]

Praça da Batalha

Vista geral da praça, tendo ainda presente, no topo Sul, 
o antigo Teatro de S. João e a Capela da Batalha

postal impresso

 CPF/ NAP001



AURÉLIO DA PAZ DOS REIS

1908

Praça da Batalha

Zona envolvente ao Teatro S. João aquando do incêndio 

que destruiu o antigo edifício

(na fotografia ainda se pode vêr a Capela da Batalha 

que viria a ser demolida anos depois, 

com o novo arranjo da praça à época da construção do novo teatro, 

da autoria de José Marques da Silva, inaugurado em 1920)

negativo em vidro

 CPF/ DGARQ/ ALV006632



AURÉLIO DA PAZ DOS REIS

[1910]

 Praça da Batalha e Rua de Santo Ildefonso

Desfile do Corpo de Bombeiros
negativo em vidro

 CPF/ DGARQ/ APR2112

AURÉLIO DA PAZ DOS REIS

[1910]

Igreja de Santo Ildefonso junto às ruas de Santo António

 e de Santa Catarina

Multidão assistindo a comício 
negativo em vidro

 CPF/ DGARQ/ APR1328







PEÇAS DESENHADAS RELATIVAS A ESTUDOS DE VIA, CIRCULAÇÃO E OBRAS

 

   ESTAÇÃO DE CAMPANHÃ 

E RUAS ENVOLVENTES

074

AURÉLIO DA PAZ DOS REIS

[1910]

Rua do Heroísmo na embocadura da Rua de Campanhã

Via do eléctrico junto à capela, em dia de festa
negativo em vidro

CPF/ DGARQ/ APR2076

COMPANHIA CARRIS DE FERRO DO PORTO/ SERVIÇO DE VIA E OBRAS

1921

Projecto de cabina para serviço de expedição/ Largo da Estação/ Campanhã
Planta geral, escala 1.500 e 1.20

Cópia blueprint, 0,30 x 0,97
PT/ADPRT/ STCP/ CCFP

B/6-1-2-5-19.25.2

1921

Projecto da modificação da linha no Largo da Estação/ Campanhã
Planta geral, escala 1. 500

Cópia blueprint, 0,30 x 0,46
PT/ADPRT/ STCP/ CCFP

B/6-1-5-19.12

[1912]

Largo da Estação de Campanhã/ Planta do local onde se pretende instalar 
a cabina para o expedidor/ 1ª e 2ª solução
Planta geral, escala 1. 500

Tinta da China preta sobre tela, 0,31 x 0,36
PT/ADPRT/ STCP/ CCFP

B/ MCE: 1995.16

1921

Linhas nº 11 e 12/ Projecto de variante da linha nº 12 pela Rua Garrett
Planta geral, escala 1. 500

Cópia blueprint, 0,61 x 0,99
PT/ADPRT/ STCP/ CCFP

B/6-1-5-19.14



B/ MCE: 1995.16

B/6-1-5-19.12

B/6-1-2-5-19.25.2

B/6-1-5-19.14



[1915]

Projecto para a vedação do terreno da Sub-Estação da Telheira,
freguesia de Paranhos
Planta, escala 1.500, Cortes e Alçados, escala 1. 200

Tinta da China preta sobre papel vegetal, 0,37 x 0,82 
PT/ADPRT/ STCP/ CCFP

B/ MCE: 1995.246

[1915]

Projecto da vedação do terreno no Largo da Telheira, freguesia de Paranhos
Planta, escala 1.500, Cortes e Alçados, escala 1. 200

Tinta da China preta sobre papel vegetal, 0,40 x 1,10 
PT/ADPRT/ STCP/ CCFP

B/ MCE: 1995.24310

PEÇAS DESENHADAS RELATIVAS A ESTUDOS DE VIA, CIRCULAÇÃO E OBRAS

 

  ZONA DA ESTAÇÃO 
DE RECOLHA DE TELHEIRAS

076

COMPANHIA CARRIS DE FERRO DO PORTO/ SERVIÇO DE VIA E OBRAS

[1915]

Projecto Sub-Estação n.º 2, Telheiras
Planta Geral, escala 1.500, Planta Topográfica, escala 1. 5000

Tinta da China preta sobre papel vegetal, 0,50 x 0,59 
PT/ADPRT/ STCP/ CCFP

B/ MCE: 1995.209



B/ MCE: 1995.243

B/ MCE: 1995.209

B/ MCE: 1995.246



1917

Horário e escala de Folgas do Pessoal
Gráfico

Cópia em papel opaco, 0,77 x 0,77
PT/ADPRT/ STCP/ CCFP

I/ 0011.02

 
 GRÁFICOS E QUADROS GERAIS

078

COMPANHIA CARRIS DE FERRO DO PORTO/ SERVIÇO DE VIA E OBRAS

[1919]

Cálculo do preço do custo do Kw/h
Quadro Tipo

Cópia em papel opaco, 0,33 x 0,76
PT/ADPRT/ STCP/ CCFP

 



I/ 0011.02



PEÇAS DESENHADAS RELATIVAS A ESTUDOS DE VIA, CIRCULAÇÃO E OBRAS

 

  ZONA DA PRAÇA DA LIBERDADE

080

COMPANHIA CARRIS DE FERRO DO PORTO/ SERVIÇO DE VIA E OBRAS

Praça da Liberdade/ Planta e perfis transversais 
para a modificação dos pavimentos das ruas em torno da mesma
Planta e perfis, escala 1.500 e 1.100

Grafite e Tinta da China preta, azul e vermelha sobre papel vegetal, 0,63 x 0,47

PT/ADPRT/ STCP/ CCFP

B/ MCE:1995.235

1911

Planta a que se refere o pedido de colocação de duas caixas
para os terminais dos feeders na Praça da Liberdade
Planta, escala 1.500 

Cópia em papel opaco, 0,57 x 0,35

PT/ADPRT/ STCP/ CCFP

B/ 6-1-2.5.13

1914



B/ MCE:1995.235

B/ 6-1-2.5.13



ALBERTO MARÇAL BRANDÃO

[1916]

Praça D. Pedro 

Vista do topo norte da praça 
com o edifício da Câmara Municipal em demolição

negativo em vidro

 CPF/ DGARQ/ AMB0066



ALBERTO MARÇAL BRANDÃO

[1916]

Praça D. Pedro 

Vista do topo norte da praça 
com o edifício da Câmara Municipal em demolição
negativo em vidro

CPF/ DGARQ/ AMB0067



AURÉLIO DA PAZ DOS REIS

[1916]

Praça D. Pedro junto à Rua D. Pedro 

Vista do topo Nordeste da praça 
com o edifício da Câmara Municipal em demolição

negativo em vidro

 CPF/ DGARQ/ APR3570



AURÉLIO DA PAZ DOS REIS

[1920]

Praça da Liberdade 

Vista junto à então chamada de Travessa da Praça da Liberdade 
(antes do início da Rua da Fábrica), vendo-se a demolição em curso 
do Bairro do Laranjal, para a abertura da Avenida da Cidade
negativo em vidro

CPF/ DGARQ/ APR4632



PEÇAS DESENHADAS RELATIVAS A ESTUDOS DE VIA, CIRCULAÇÃO E OBRAS

 

  ZONA DA PRAÇA DA LIBERDADE

086

COMPANHIA CARRIS DE FERRO DO PORTO/ SERVIÇO DE VIA E OBRAS

Planta das linhas da Praça da Liberdade e suas derivações
Planta geral, escala 1.500

Cópia blueprint, 0,59 x 0,72

PT/ADPRT/ STCP/ CCFP

B/ 6-1-5.1.19.27.1

1918

1918

Projecto de cabine para expedidor 
a construir na Praça da Liberdade e suas derivações
Planta, escala 1.50

Cópia blueprint, 0,82 x 0,35

PT/ADPRT/ STCP/ CCFP

B/ 6-1-5.1.19.27.2



B/ 6-1-5.1.19.27.1

B/ 6-1-5.1.19.27.2



PEÇAS DESENHADAS RELATIVAS A ESTUDOS DE VIA, CIRCULAÇÃO E OBRAS

 

  ZONA DA PRAÇA DA LIBERDADE

088

COMPANHIA CARRIS DE FERRO DO PORTO/ SERVIÇO DE VIA E OBRAS

Projecto de alteração de itinerários/ duplicação de linha
 entre a Praça da Liberdade e a Rua Formoza 
Planta geral, escala 1.500

Cópia blueprint, 1,22 x 0,33

PT/ADPRT/ STCP/ CCFP

B/ 6-1-5-19.07

1919

Projecto relativo ao pedido de inversão de um cambio existente nas linhas 
do lado nascente da Praça da Liberdade 
e assentamento de um novo cambio nas linhas do lado poente 
da mesma Praça
Planta geral, escala 1.500

Cópia blueprint, 0,40 x 0,29

PT/ADPRT/ STCP/ CCFP

1922



B/ 6-1-5-19.07



AURÉLIO DA PAZ DOS REIS

[1925]

Praça da Liberdade

Vista do gaveto da praça junto à Igreja dos Congregados
negativo em vidro

CPF/ DGARQ/ APR6479



DN

1929

Praça da Liberdade 

Vista geral da praça em dia de desafio de futebol (Portugal/ Argentina)

(DIÁRIO DE NOTÍCIAS) CDI/ CONTROLINVESTE



AURÉLIO DA PAZ DOS REIS

[1929]

Praça da Liberdade

Vista do contacto com a Avenida das Nações Aliadas, 
voltada para os edifícios dos sectores a poente em construção

negativo em vidro

 CPF/ DGARQ/ APR3738



AURÉLIO DA PAZ DOS REIS

[1929]

Praça da Liberdade

Vista do contacto com a Avenida das Nações Aliadas, 
voltada para os edifícios dos sectores a poente em construção, 

destacando-se o edifício do Banco de Portugal no topo noroeste da praça 
e para o edifício de O Comércio do Porto, já na avenida

negativo em vidro

 CPF/ DGARQ/ APR4729



PEÇAS DESENHADAS RELATIVAS A ESTUDOS DE VIA, CIRCULAÇÃO E OBRAS

 

  ZONA DA PRAÇA DA LIBERDADE

094

COMPANHIA CARRIS DE FERRO DO PORTO/ SERVIÇO DE VIA E OBRAS

Projecto de modificação do traçado das linhas na Praça da Liberdade
Planta geral, escala 1.250

Grafite e Tinta da China preta e vermelha sobre papel vegetal, 1,15 x 0,66

PT/ADPRT/ STCP/ CCFP

I/ 1101.22

[1930]



I/ 1101.22



PEÇAS DESENHADAS RELATIVAS A ESTUDOS DE VIA, CIRCULAÇÃO E OBRAS

 

  ZONA DA PRAÇA DA LIBERDADE

096

COMPANHIA CARRIS DE FERRO DO PORTO/ SERVIÇO DE VIA E OBRAS

Ante-Projecto de modificação do traçado 
das linhas de tracção eléctrica na Praça da Liberdade
Planta geral, escala 1.500

Grafite, lápis de cor vermelha e Tinta da China preta e vermelha 

sobre papel vegetal, 0,42 x 0,60

PT/ADPRT/ STCP/ CCFP

I/ 1101.135

[1930]

Projecto de modificação do traçado das linhas existentes 
na Praça da Liberdade
Planta geral, escala 1.500

Grafite e Tinta da China preta e vermelha sobre papel vegetal, 0,74 x 0,50

PT/ADPRT/ STCP/ CCFP

I/ 1101.17

[1930]

[1930]

Projecto de modificação do traçado das linhas nas Praças da Liberdade
e Almeida Garrett e ruas circunjacentes
Planta geral, escala 1.500

Grafite e Tinta da China preta e vermelha sobre papel vegetal, 1,15 x 0,66

PT/ ADPRT/ STCP/ CCFP

I/ 1101.20



I/ 1101.17

I/ 1101.20

I/ 1101.13



AURÉLIO DA PAZ DOS REIS

[1930]

Praça da Liberdade

Vista do assentamento das linhas do carril de ferro 
aquando da reformulação do sistema viário da rede de eléctricos

(Num segundo plano podemos ver o contacto da praça com a Rua da Fábrica, 
tendo já sido concluído o edifício da Companhia de Seguros A Nacional, 

de José Marques da Silva e estando em conclusão a obra do Banco de Portugal)
negativo em vidro

CPF/ DGARQ/ APR6841



AURÉLIO DA PAZ DOS REIS

[1930]

Praça da Liberdade

Vista do calcetamento da placa central da praça 
aquando da reformulação do sistema viário da rede de eléctricos

negativo em vidro

CPF/ DGARQ/ APR6841



AURÉLIO DA PAZ DOS REIS

[1930]

Praça da Liberdade

Vista do calcetamento da placa central da praça 
aquando da reformulação do sistema viário da rede de eléctricos

negativo em vidro

CPF/ DGARQ/ APR4756



AURÉLIO DA PAZ DOS REIS

[1930]

Praça da Liberdade

Vista do contacto com a Avenida das Nações Aliadas, 
voltada para o topo norte, onde se pode 

ver o piso térreo do edifício da Câmara Municipal em construção
negativo em vidro

 CPF/ DGARQ/ APR4757



AURÉLIO DA PAZ DOS REIS

[1931]

Praça da Liberdade

Vista do contacto com a Avenida das Nações Aliadas, 
voltada para o edifício da Câmara Municipal em construção, em dia de cortejo 

negativo em vidro

 CPF/ DGARQ/ APR4195



FOTO BELEZA

[1935]

Praça da Liberdade e Avenida das Nações Aliadas

Vista do lado poente, entre o Banco de Portugal 
 e o edifício d’O Comércio do Porto

negativo em vidro

FOTO BELEZA/ MÁRIO FERREIRA - 337



FOTO BELEZA

[1937]

Praça da Liberdade e Avenida das Nações Aliadas

Vista do lado nascente, entre o Bank of London and South America 
e o quarteirão do demolido Palacete de D. Antónia Ferreira

negativo em vidro

FOTO BELEZA/ MÁRIO FERREIRA - 338



FOTO BELEZA

[1935]

Praça da Liberdade e Avenida das Nações Aliadas

Vista geral da praça e da avenida,

 a partir do gaveto do Café Astorga, junto à Praça Almeida Garrett

negativo em vidro

FOTO BELEZA/ MÁRIO FERREIRA - 339



FOTO BELEZA

[1937]

Praça da Liberdade e Avenida das Nações Aliadas

Vista do lado nascente, entre o edifício
 do Jornal de Notícias e o Banco Nacional Ultramarino

negativo em vidro

FOTO BELEZA/ MÁRIO FERREIRA - 362



FOTO BELEZA

[1937]

Praça da Liberdade 

e Avenida das Nações Aliadas 

Transito junto à Rua de Sampaio Bruno,
entre o BanK of London and South America 
e o Café Suíço
negativo em vidro

FOTO BELEZA/ MÁRIO FERREIRA - 366



ARQUIVO SIEMENS/ ALEMANHA

[1915]

Atravessamento da Ponte D. Luís I

Vista na direcção da avenida Saraiva de Carvalho 
(carreira com destino à estação das Devezas)

negativo em vidro

 MCE/ DESC-240-39



ARQUIVO SIEMENS/ ALEMANHA

[1915]

Atravessamento da Ponte D. Luís I

Vista na direcção da avenida Saraiva de Carvalho 
(carreira com destino a Santo Ovídio)

negativo em vidro

 MCE/ DESC-239-39



PEÇAS DESENHADAS RELATIVAS A ESTUDOS DE CONSTRUÇÃO

 

   OBRA DO SERVIÇO DE ELÉCTRICO 
NA PONTE D. LUÍS

110

COMPANHIA CARRIS DE FERRO DO PORTO

[1930]

Projecto de Iluminação da Ponte D. Luís I/ Peças diversas
Detalhes, escala 1.1

Tinta da China preta sobre papel vegetal, 0,40 x 0,86 
PT/ADPRT/ STCP/ CCFP

B/MCE: 1995.15

[1930]

Ponte D. Luís na Estrada Nacional nº 10 - 1ª classe/ Pórticos
Corte Transversal, escala 1.20

Tinta da China preta sobre papel vegetal, 0,65 x 0,80 
PT/ADPRT/ STCP/ CCFP

I/ 1113.05

[1930]

Ponte D. Luís I/ Caixa de Protecção e Limpeza das Juntas de Dilatação
Corte Transversal, escala 1.1

Tinta da China preta sobre papel vegetal, 0,40 x 0,86 
PT/ADPRT/ STCP/ CCFP

I/1176.03

[1930]

Ponte D. Luís I/ Junta de Dilatação
Planta, Alçado e Cortes, escala 1.1

Tinta da China preta sobre papel vegetal, 0,60 x 1,37 
PT/ADPRT/ STCP/ CCFP

 I/ 1176.03



I/ 1113.05

 I/ 1176.03

B/MCE: 1995.15

I/1176.03



CASA ALVÃO

[1930]

Tabuleiro superior da Ponte D. Luís I e Avenida da República

Vista do tabuleiro superior da ponte, na direcção Porto/ Gaia, podendo vêr-se, 
num primeiro plano, as portagens fiscais, e, do lado de Gaia, 

as obras da escarpa da Serra do Pilar 
e o terreno que deu origem ao actual Jardim do Morro

negativo em vidro

 CPF/ DGARQ/ ALV004726





[1910]

Linha nº 1/ Projecto de modificação do traçado das linhas de tracção 
eléctrica por motivo da construção da doca nº 1 do Porto de Leixões
Planta, escala 1. 1000 

Tinta da China preta e vermelha sobre papel vegetal, 0,94 x 0,61
PT/ADPRT/ STCP/ CCFP

J/ 1101.26
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ZONA DE LEIXÕES, LEÇA E MATOSINHOS



J/ 1101.26
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[1915]

Projecto do terreno do estado junto ao Castelo de Matosinhos e do 
Porto de Leixões em Leça da Palmeira 
onde a Companhia pretende construir um abrigo de passageiros
Planta, escala 1. 5000 

Cópia em Blueprint, 0,67 x 0,70
PT/ADPRT/ STCP/ CCFP

B/ MCE: 1995.10

[1914]

Projecto de variante da linha de tracção eléctrica junto ao Castelo de Leça
Planta, escala 1. 1000 

Tinta da China preta sobre tela aguarelada no verso, 0,69 x 0,33
PT/ADPRT/ STCP/ CCFP

B/ MCE: 1995. 265 



B/ MCE: 1995. 265 

B/ MCE: 1995.10
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1924

Iluminação pública das vilas de Matosinhos e Leça da Palmeira
Ampliação da rede de iluminação na Rua Guerra Junqueiro
 e estrada exterior da Circunvalação
Planta, escala 1. 2000 

Cópia em Blueprint, 0,73 x 0,30
PT/ADPRT/ STCP/ CCFP

B-6-1-2-5.19.21

COMPANHIA CARRIS DE FERRO DO PORTO/ SERVIÇO DE VIA E OBRAS

1921

Projecto de Iluminação pública das vilas de Matosinhos e Leça da Palmeira
Ampliação da rede de iluminação na Rua Guerra Junqueiro 
e estrada exterior da Circunvalação
Planta, escala 1. 5000 

Cópia em Blueprint, 0,67 x 0,70
PT/ADPRT/ STCP/ CCFP

B-6-1-2-5.19.20



B-6-1-2-5.19.21

B-6-1-2-5.19.20



Arnaldo Soares

[1925]

Ponte de Leça 

Vista da ponte sobre o Rio Leça, 
entre Matosinhos e Leça da Palmeira, no sítio do Porto de Leixões

postal 

STCP
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1913

Elevação de Água do Rio Douro para condensação 
da descarga das máquinas da Central Geradora de Massarelos
Planta geral, escala 1. 500

Tinta da China preta, azul e vermelha sobre cópia em papel opaco

 pintada a lápis de cor azul, vermelha e amarela, 0,84 x 0,53
PT/ADPRT/ STCP/ CCFP

B/ 6-1-2-5.9.01 

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS FLUVIAIS E MARÍTIMOS

1913

Alteração a que se refere o diploma nº 5 da licança concedida 
pela Direcção Geral de Obras Públicas e Minas 
à Companhia Carris de Ferro do Porto para extrair água do rio Douro 
para alimentação das suas máquinas geradoras em Massarelos
Planta geral, escala 1. 500

Tinta da China preta, azul e vermelha sobre tela aguarelada 

no verso, 0,59 x 0,32
PT/ADPRT/ STCP/ CCFP

B/ 6-1-2-5.9.03

COMPANHIA CARRIS DE FERRO DO PORTO/ SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO

1913

Elevação de Água do Rio Douro para condensação
Pormenores, escala 1. 5

Tinta da China vermelha sobre cópia em papel opaco

 aguarelada a azul, 0,93 x 0,57
PT/ADPRT/ STCP/ CCFP

B/ 6-1-2-5.9.02



B/ 6-1-2-5.9.03

B/ 6-1-2-5.9.02

B/ 6-1-2-5.9.01



[1915]

Projecto das linhas dentro da Fábrica de Gaz do Porto

Planta, escala 1.200

Aguada e Tinta da China preta e vermelha sobre papel vegetal, 0,69 x 1
PT/ADPRT/ STCP/ CCFP

I/1134. 04

[1915]

Projecto de instalação de rails para transporte de combustível 

e remoção de entulhos da Central Eléctrica

Planta, escala 1.200

Aguada, Tinta da China preta e vermelha e grafite 
sobre papel vegetal, 0,68 x 0,95
PT/ADPRT/ STCP/ CCFP

I/ 1100. 01
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I/1134. 04

I/ 1100. 01
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[1914]

Estação Central Geradora/ Projecto de conclusão da primeira parte
Alçado, escala 1. 100

Grafite sobre papel opaco, 0,54 x 0,36

PT/ADPRT/ STCP/ CCFP

B/ MCE: 1995.274 

[1914]

Estação Central Geradora/ Projecto de conclusão da primeira parte
Alçado, escala 1. 100

Grafite sobre papel opaco, 0,54 x 1,16

PT/ADPRT/ STCP/ CCFP

B/ MCE: 1995.275  



B/ MCE: 1995.274

B/ MCE: 1995.275
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1921

Estação Central geradora de Massarelos/ Projecto de conclusão da 1ª parte
Planta, escala 1. 100

Lápis de cor vermelha sobre cópia blueprint, 0,92 x 1,24
PT/ADPRT/ STCP/ CCFP

B/ 6-1-5-10.1 

1921

Estação Central Geradora/ Projecto de conclusão da primeira parte
Alçado lateral e cortes, escala 1. 100

Lápis de cor vermelha sobre cópia blueprint, 1,12 x 0,60
PT/ADPRT/ STCP/ CCFP

B/ 6-1-5-10.2

1921

Estação Central Geradora/ Projecto de conclusão da primeira parte
Alçado principal, escala 1. 100

Lápis de cor vermelha sobre cópia blueprint, 1,00 x 0,60
PT/ADPRT/ STCP/ CCFP

B/ 6-1-5-10.3 



B/ 6-1-5-10.2  
B/ 6-1-5-10.3 

B/ 6-1-5-10.1 



COMPANHIA DAS MINAS DE CARVÃO DE S. PEDRO DA COVA

1910

Variante no traçado da linha americana de tracção eléctrica a estabelecer 
na E.N. nº 33 por Alvará de 19 de Agosto de 1909, cujo projecto 
foi aprovado a 21 de Novembro de 1910
Planta, escala 1.1000

Tinta da China vermelha  sobre cópia em papel opaco, 0,30 x 0,89 
PT/ADPRT/ STCP/ CCFP

B/ MCE: 1995.188

PEÇAS DESENHADAS RELATIVAS A ESTUDOS DE VIA, CIRCULAÇÃO E OBRAS

 

  REGIÃO MINEIRA DE S. PEDRO DA COVA
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1910

Variante no traçado da linha americana de tracção eléctrica 
a estabelecer na E.N. nº 33
Planta, escala 1.32 000

PT/ADPRT/ STCP/ CCFP

B/ MCE: 1995.188 

[1917]

Planta parcelar do terreno ocupado pelo ramal de tracção eléctrica destinado 
a ligar a rede de tramways da cidade do Porto com a região mineira 
de S. Pedro da Cova
Planta, escala 1.1000

Tinta da China preta e vermelha sobre tela, 0,30 x 0,64 
PT/ADPRT/ STCP/ CCFP

B/ MCE: 1995.193

[1920]

Projecto de desvio a partir da linha de S. Pedro da Cova para o serviço 
da carvoaria de Delfim da Silva
Plantas, escala 1.1000

Tinta da China preta e vermelha  sobre tela, 0,36 x 0,30 e 0,30 x 0,40
PT/ADPRT/ STCP/ CCFP

I/1134.29

[1920]

Projecto de desvio a partir da linha de S. Pedro da Cova para o serviço 
da carvoaria de Manoel de Sousa Matos
Plantas Topográfica, escala 1.500 e Perfil Longitudinal. escalas 1.50 e 1.500

Tinta da China preta e vermelha  sobre tela, 0,36 x 0,30 e 0,30 x 0,40
PT/ADPRT/ STCP/ CCFP

J/1130.30



B/ MCE: 1995.188 

B/ MCE: 1995.193

B/ MCE: 1995.188

I/1134.29 J/1130.30



COMPANHIA DAS MINAS DE CARVÃO DE S. PEDRO DA COVA

1917

Variante ao Projecto de ramal de tracção eléctrica destinado a ligar a rede
de tramways da cidade do Porto com a região mineira de S. Pedro da Cova
Planta parcelar, escala 1.1000

Cópia blueprint, 0,30 x 0,96 
PT/ADPRT/ STCP/ CCFP

B-6-1-5-19.01.02
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1917

Variante ao Projecto de ramal de tracção eléctrica destinado a ligar 
a rede de tramways da cidade do Porto com a região mineira de
 S. Pedro da Cova
Perfil Longitudinal, escala horizontal de 1.5000 e vertical de 1.1000

Cópia blueprint, 0,30 x 0,45 
PT/ADPRT/ STCP/ CCFP

B-6-1-5-19.01.03

1917

Variante ao Projecto de ramal de tracção eléctrica destinado a ligar 
a rede de tramways da cidade do Porto com a região mineira de 
S. Pedro da Cova
Perfis transversais, escala 1.200

Cópia blueprint, 0,30 x 0,45 
PT/ADPRT/ STCP/ CCFP

B-6-1-5-19.01.04

1917

Variante ao Projecto de ramal de tracção eléctrica destinado a ligar 
a rede de tramways da cidade do Porto com a região mineira de 
S. Pedro da Cova
Estação Central Geradora
Planta topográfica, escala 1.1000

Cópia blueprint, 0,30 x 0,73 
PT/ADPRT/ STCP/ CCFP

B-6-1-5-19.01.06

Variante ao Projecto de ramal de tracção eléctrica destinado a ligar 
a rede de tramways da cidade do Porto com a região mineira de 
S. Pedro da Cova
Planta parcelar, escala 1.1000

Tinta da China preta, azul e vermelha sobre tela aguada no verso, 0,35 x 0,65 
PT/ADPRT/ STCP/ CCFP

 I/ 1134.09



B-6-1-5-19.01.02

B-6-1-5-19.01.03

B-6-1-5-19.01.04 B-6-1-5-19.01.06

 I/ 1134.09



COMPANHIA CARRIS DE FERRO DO PORTO

[1918]

Linha nº 10/ Projecto de desvio no términus da linha na Mina de S. Pedro da Cova
Planta, escala 1.500

Tinta da China preta, azul e vermelha sobre papel vegetal, 0,30 x 0,65 
PT/ADPRT/ STCP/ CCFP

J/ 1134.41

COMPANHIA DAS MINAS DE CARVÃO DE S. PEDRO DA COVA

[1918]

Companhia das Minas de Carvão de S. Pedro da Cova/ 
Projecto da cabine de transformação sul e habitação anexa
Planta, Cortes e Alçados, escala 1.100,  Detalhes, escala 1.25

Tinta da China preta sobre papel vegetal, 0,34 x 1,00 
PT/ADPRT/ STCP/ CCFP

J/ 1346. 03

COMPANHIA CARRIS DE FERRO DO PORTO

1917

Variante ao Projecto de ramal de tracção eléctrica destinado a ligar a rede 
de tramways da cidade do Porto
com a região mineira de S. Pedro da Cova
Estação Central Geradora

Alçados e Cortes, escala 1.100

Cópia blueprint, 0,42 x 1,35 
PT/ADPRT/ STCP/ CCFP

B-6-1-5-19.01.06

1917

Variante ao Projecto de ramal de tracção eléctrica
destinado a ligar a rede de tramways da cidade do Porto
com a região mineira de S. Pedro da Cova

Estação Central Geradora

Plantas, escala 1.100

Cópia blueprint, 0,53 x 2,15 
PT/ADPRT/ STCP/ CCFP

COMPANHIA DAS MINAS DE CARVÃO DE S. PEDRO DA COVA

[1918]

Companhia das Minas de Carvão de S. Pedro da Cova/ Projecto da cabine 
de transformação norte
Plantas, Cortes e Alçados, escala 1.100

Tinta da China preta sobre papel vegetal, 0,35 x 0,79 
PT/ADPRT/ STCP/ CCFP

J/ 1346. 02

PEÇAS DESENHADAS RELATIVAS A ESTUDOS DE VIA, CIRCULAÇÃO E OBRAS
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J/ 1134.41

J/ 1346. 03

B-6-1-5-19.01.06

J/ 1346. 02



[1920]

Projecto de variante da linha nº 9 referente ao desvio da Estrada Distrital nº 24 
junto à Estação de Ermesinde
Planta geral e Perfis transversais tipo, escalas 1.1000 e 1. 50

Cópia blueprint assinalada a tinta vermelha, 0,30 x 0,98
PT/ADPRT/ STCP/ CCFP

I/ 1109.11

1920

Linha nº 9/ Projecto de uma mudança de via a assentar na Rua de Costa Cabral,
próximo do Hospital do Conde Ferreira
Planta geral, escala 1. 500

Cópia blueprint assinalada a tinta vermelha, 0,30 x 0,94
PT/ADPRT/ STCP/ CCFP

B-6-1-5-19.08

PEÇAS DESENHADAS RELATIVAS A ESTUDOS DE VIA, CIRCULAÇÃO E OBRAS
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[1920]

Desvio da Estrada Distrital nº 34 junto à Estação de Ermesinde
Planta parcelar com indicação do cadastro e nome dos proprietários, escala 1. 1000

Cópia em papel opaco, 0,37 x 1,07
PT/ADPRT/ STCP/ CCFP

B/ MCE:1995.285



I/ 1109.11

B/ MCE:1995.285

B-6-1-5-19.08



[1928]

Linha nº5/ Projecto de deslocação de uma mudança de via 
na Rua da Boavista por motivo do disposto no Código da Estrada 
Planta geral, escala 1.500

Tinta da China preta e vermelha sobre papel vegetal, 0,30 x 0,82
PT/ADPRT/ STCP/ CCFP

J/1105. 06

[1925]

Linha nº5/ Projecto de modificação do traçados das linhas existentes 
entre a Rua da Boavista e a Praça Mouzinho de Albuquerque
deharmonia com o novo perfil tipo aprovado pela Câmara Municipal do Porto
Planta geral, escala 1.500

Tinta da China preta e vermelha sobre papel vegetal, 0,30 x 1,23
PT/ADPRT/ STCP/ CCFP

J/ 1105.03 

PEÇAS DESENHADAS RELATIVAS A ESTUDOS DE VIA, CIRCULAÇÃO E OBRAS
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J/ 1105.03

J/1105. 06



1912

Ramal de tracção eléctrica para serviço da Fábrica da Boavista 
de G & G Graham & Cª na Avenida da Boavista
Planta geral, escala 1’’/ 48 = 1ft

Tinta da China azul e lápis de cor vermelho sobre papel vegetal, 0,35 x 0,60
 PT/ADPRT/ STCP/ CCFP

B/ MCE: 1995. 242

Ramal de tracção eléctrica para serviço da Fábrica da Boavista 
de G&G Graham & Cª 
Planta geral, escala 1.575

Tinta da China preta e vermelha sobre papel vegetal, 0,49 x 0,59
PT/ADPRT/ STCP/ CCFP

J/ 1134. 02

[1917]

1917

Ramal de tracção eléctrica para serviço da Fábrica da BoaVista 
de G&G Graham & Cª derivado das linhas nº 2 e 5 na Avenida da Boavista
Planta geral, escala 1.575

Tinta da China azul e lápis de cor vermelho sobre cópia em papel opaco, 0,30 x 0,48
PT/ADPRT/ STCP/ CCFP

B/6-1-5- 19.03

PEÇAS DESENHADAS RELATIVAS A ESTUDOS DE VIA

NA AVENIDA DA BOAVISTA, 
JUNTO ÀS INSTALAÇÕES DA FÁBRICA GRAHAM 

COMPANHIA CARRIS DE FERRO DO PORTO/ SERVIÇO DE VIA E OBRAS
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B/ MCE: 1995. 242

B/6-1-5- 19.03

J/ 1134. 02



PEÇAS DESENHADAS RELATIVAS A ESTUDOS 
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[1920]

Projecto de remodelação das oficinas

Desenho de Pormenor, escala 1.20

Tinta da China preta sobre papel vegetal, 0,47 x 0,34

PT/ADPRT/ STCP/ CCFP

B/ MCE: 1995.23

[1920]

Projecto de remodelação das oficinas

Alçados, escala 1.100

Tinta da China preta sobre papel vegetal, 0,78 x 0,41

PT/ADPRT/ STCP/ CCFP

B/ MCE: 1995.234 

[1920]

Projecto de remodelação das oficinas

Desenho de Pormenor, escala 1.5

Tinta da China preta sobre papel vegetal, 1,09 x 0,40

PT/ADPRT/ STCP/ CCFP

B/ MCE: 1995.235



B/ MCE: 1995.234

B/ MCE: 1995.233

B/ MCE: 1995.235
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[1910]

Projecto da casa para instalação das repartições centrais

Planta geral, escala 1.1000, Detalhes, escala 1.25

Tinta da China preta e grafite sobre papel vegetal, 1,17 x 0,49

PT/ADPRT/ STCP/ CCFP

B/ MCE: 1995.239

[1910]

Projecto do edifício para instalação das repartições centrais

Planta das soleiras, escala 1.100

Tinta da China preta sobre papel vegetal, 1,14 x 0,44

PT/ADPRT/ STCP/ CCFP

B/ MCE: 1995.237 



B/ MCE: 1995.239

B/ MCE: 1995.237
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[1928]

Estação da Boavista/ Ampliação da Remise

Alçado e Cortes, escala 1.100

Tinta da China preta sobre papel vegeta aguarelado a magenta, 1,14 x 0,30

PT/ADPRT/ STCP/ CCFP

I/ 1211.13

[1928]

Estação da Boavista/ Ante-projecto de alargamento das portas da Remise

Planta e Alçado, escala 1.50

Tinta da China preta sobre papel vegetal, 0,47 x 0,30

PT/ADPRT/ STCP/ CCFP

I/ 1211.17 

[1928]

Estação da Boavista/ Aditamento ao Projecto de Ampliação da Remise

Cortes transversais, escala 1.50

Tinta da China preta sobre papel vegetal, 0,69 x 0,30

PT/ADPRT/ STCP/ CCFP

I/ 1211.16

[1928]

Estação da Boavista/ Ampliação da Remise

Planta, escala 1.200

Tinta da China preta sobre papel vegetal, 1,04 x 0,38

PT/ADPRT/ STCP/ CCFP

I/ 1211.07



I/ 1211.07

I/ 1211.13

I/ 1211.17 I/ 1211.16
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[1928]

Projecto de construção das linhas de tracção eléctrica 

na ampliação da Remise da Boavista

Planta, escala 1.500

Tinta da China preta e vermelha sobre papel vegetal, 0,80 x 0,49

PT/ADPRT/ STCP/ CCFP

J/ 1130. 01 

[1928]

Estação da Boavista/ ampliação da Remise 

Planta, escala 1.200

Tinta da China preta e vermelha sobre papel vegetal, 1,05 x 0,51

PT/ADPRT/ STCP/ CCFP



J/ 1130. 01 
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[1928]

Estação da Boavista/ ampliação da Remise 

Planta, escala 1.200

Tinta da China preta e vermelha sobre papel vegetal, 1,03 x 0,54

PT/ADPRT/ STCP/ CCFP 

[1928]

Estação da Boavista/Projecto de modificação da fachada principal da Remise 

Alçado, escala 1.100

Tinta da China preta sobre papel vegetal, 1,00 x 0,30

PT/ADPRT/ STCP/ CCFP

I/ 1211.12

[1928]

Estação da Boavista/Ampliação da Remise 

Alçados, escala 1.100

Tinta da China preta sobre papel vegetal, 1,00 x 0,30

PT/ADPRT/ STCP/ CCFP



I/ 1211.12



[1930]

Linha nº 5/ Projecto de modificação das linhas existentes 

na Praça Mouzinho de Albuquerque

pelo motivo do disposto no Código da Estrada

Planta geral, escala 1.500

Tinta da China preta, azul e vermelha sobre papel vegetal, 0,78 x 0,64
PT/ADPRT/ STCP/ CCFP

J/ 1104. 09

[1930]

Projecto do prolongamento do desvio existente na Praça Mouzinho de Albuquerque

Planta geral, escala 1.500

Tinta da China preta, azul e vermelha sobre papel vegetal, 0,30 x 0,86
PT/ADPRT/ STCP/ CCFP

J/ 1104. 16

[1930]

Linha nº 5/ Projecto de ramal para serviço da Empresa de Combustiveis, Lda 

e Litografia Nacional

Planta geral, escala 1.500

Tinta da China preta, azul e vermelha sobre papel vegetal, 0,96 x 0,32
PT/ADPRT/ STCP/ CCFP

J/ 1133. 01

COMPANHIA CARRIS DE FERRO DO PORTO/ SERVIÇO DE VIA E OBRAS
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J/ 1104. 09

J/ 1104. 16

J/ 1133. 01



[1930]

Linha nº 5/ Praça Mouzinho de Albuquerque/
Projecto de linha de tracção eléctrica ao longo da Avenida de França 
com um desvio destinado ao transporte de mercadorias 
para a Companhia Manufactora de Artefactos de Malha
Planta, escala 1.500

Aguada e Tinta da China preta e vermelha sobre papel vegetal, 0,30 x 1,92
PT/ADPRT/ STCP/ CCFP

I/ 1134. 35

[1930]

Praça Mouzinho de Albuquerque/ 
Projecto de linha de tracção eléctrica ao longo da Avenida de França 
com um desvio destinado ao transporte de mercadorias 
para a Companhia Manufactora de Artefactos de Malha
Planta, escala 1.500

Aguada e Tinta da China preta e vermelha sobre papel vegetal, 0,30 x 1,92
PT/ADPRT/ STCP/ CCFP

I/ 1134. 36

PEÇAS DESENHADAS RELATIVAS A ESTUDOS DE VIA, CIRCULAÇÃO E OBRAS
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I/ 1134. 36

I/ 1134. 35



AURÉLIO DA PAZ DOS REIS

[1930]

Praça de Mouzinho de Albuquerque

Vista da praça em dia de cortejo vindo da Avenida da Boavista 
e que segue na direcção da Rua Júlio Diniz

negativo em vidro

CPF/ DGARQ/ APR2871
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[1930]

Linha nº 5/ Projecto de desvio da linha de tracção eléctrica 
destinado ao transporte de cinzas para aterro de um terreno da Companhia
Planta, escala 1.500 

Tinta da China preta e vermelha sobre papel vegetal, 0,64 x 0,30
PT/ADPRT/ STCP/ CCFP

J/ 1134. 31 

[1940]

Planta de Terreno da Companhia entre as ruas de Júlio Diniz 
e do Cemitério e a Praça Mouzinho de Albuquerque
Planta, escala 1.500 

Tinta da China preta, grafite e lápis de cor vermelha sobre papel vegetal, 0,61 x 0,51
PT/ADPRT/ STCP/ CCFP

J/1349.04 

[1930]

Linha nº 16/ Projecto de ramal de linha de tracção eléctrica para aterro 
do prolongamento da Rua Júlio Diniz
Planta, escala 1.500 

Tinta da China preta e vermelha sobre papel vegetal, 0,85 x 0,30
PT/ADPRT/ STCP/ CCFP

J/ 1134.42

[1925]

Linha nº 16/ Rua da Piedade/ Projecto de desvio de resguardo
para serviço de tráfego
Planta, escala 1.500 

Tinta da China preta e vermelha sobre tela, 0,70 x 0,32
PT/ADPRT/ STCP/ CCFP

J/ 1134.08

[1935]

Linha nº 2/ Concordância da Praça Mouzinho de Albuquerque 
com a Rua Júlio Diniz
Planta, escala 1.500 

Tinta da China preta e vermelha sobre papel vegetal, 0,85 x 0,30
PT/ADPRT/ STCP/ CCFP

B/ MCE: 1995.82



J/ 1134. 31 

J/ 1134.42

J/ 1134.08

B/ MCE: 1995.82

J/1349.04 



CASA ALVÃO

[1930]

Rua de Júlio Diniz

Vista da abertura da rua na direcção do Palácio de Cristal
negativo em vidro

 CPF/ DGARQ/ Al004589



AURÉLIO DA PAZ DOS REIS/ HUGO DA PAZ DOS REIS

[1934]

Rua de Júlio Diniz

Vista em dia de cortejo que segue na direcção do Palácio de Cristal
negativo em vidro

 CPF/ DGARQ/ APR2869



1937

Projecto de Ampliação da Central Termo-Eléctrica de Massarelos
Planta geral, escala 1. 200

Tinta da China vermelha sobre cópia em papel opaco, 0,96 x 0,69
PT/ADPRT/ STCP/ CCFP

I/ 123/ 2.27

PEÇAS DESENHADAS RELATIVAS A ESTUDOS DE VIA, CIRCULAÇÃO E OBRAS
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I/ 123/ 2.27





DN

1939

Alameda Basílio Teles 

Vista da alameda junto ao entroncamento da Rua D. Pedro V
negativo em vidro

(DIÁRIO DE NOTÍCIAS) CONTROLJORNAL



DIÁRIO DE NOTÍCIAS

1928

Praça Almeida Garrett 

Vista geral chegada de peregrinos 
de Santiago de Compostela à Estação de S. Bento

negativo em vidro

DN/ CDI



AURÉLIO DA PAZ DOS REIS

[1929]

Praça Almeida Garrett

Vista do lado nascente da praça, voltado para a estação de S. Bento
negativo em vidro 

CPF/ DGARQ/ APR4731



AURÉLIO DA PAZ DOS REIS

[1930]

Praça Almeida Garrett

Vista do lado norte da praça, 
no contacto com as ruas de Sá da Bandeira e 31 de Janeiro

negativo em vidro 

CPF/ DGARQ/ APR4723



FOTO BELEZA

[1937]

Rua de Sá da Bandeira com 31 de Janeiro

Transito junto à Praça de Almeida Garrett

negativo em vidro

FOTO BELEZA/ MÁRIO FERREIRA - 336



[1935]

Projecto de modificação das Linhas de tracção eléctrica nas
ruas de Sá da Bandeira e Sampaio Bruno 
Planta, escala 1.500, Perfil, escala 1.50

Tinta da China preta, azul e vermelha sobre tela, 0,30 x 0,98

PT/ADPRT/ STCP/ CCFP

I/ 1109.20

PEÇAS DESENHADAS RELATIVAS A ESTUDOS DE VIA, CIRCULAÇÃO E OBRAS
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Projecto de variante do traçado de linha de tracção eléctrica nº 9 
pelas ruas de Sá da Bandeira e Fernandes Tomás
Planta, escala 1.500

Tinta da China preta, azul e vermelha sobre tela, 0,43 x 0,98

PT/ADPRT/ STCP/ CCFP

I/ 1109.18

[1930]

Projecto de Modificação do traçado das linhas existentes na Rua de Sá da
Bandeira entre a Rua Formosa e a Rua do Bonjardim
Planta, escala 1.500

Tinta da China preta, azul e vermelha sobre tela, 0,33 x 0,93

PT/ADPRT/ STCP/ CCFP

I/ 1109.17

[1925]

Projecto de uma cocheira para carros eléctricos na Estação do Bolhão
Planta, escala 1.100

Tinta da China azul, preta e vermelha e lápis de cor sobre tela, 0,37 x 0,65
 PT/ADPRT/ STCP/ CCFP

J/ 1348.02

[1920]



I/ 1109.18

I/ 1109.20

I/ 1109.17

J/ 1348.02



AURÉLIO DA PAZ DOS REIS

[1928]

Rua Formosa, junto ao Mercado do Bolhão 

Vista do topo sul do quarteirão delimitado pelo edifício da Mercado do Bolhão, 
entre o prolongamento para norte da Rua de Sá da Bandeira 
e a Rua de Alexandre Braga
negativo em vidro

CPF/ DGARQ/ APR4726



CASA ALVÃO

[1938]

Rua de Sá da Bandeira 

Vista da rua entre as ruas de Fernandes Tomás e Guedes de Azevedo
negativo em vidro

 CPF/ DGARQ/ Al004696



[1940]

Planta do Depósito de materiais do Coliseu
Planta, escala 1.200

Tinta da China preta, vermelha e grafite sobre vegetal, 0,38 x 0,48
ADP/ STCP/ CCFP

I/ 1133. 02

PEÇAS DESENHADAS RELATIVAS A ESTUDOS DE VIA, CIRCULAÇÃO E OBRAS
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I/ 1133. 02
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[1934]

Projecto do ramal de linha de tracção eléctrica nº 10B 
entre os lugares da Prelada e do Souto da Vila de Gondomar
Planta e Perfil Longitudinal, escala 1.1000

Tinta da China preta, vermelha e azul sobre papel vegetal, 1,14 x 0,30
PT/ ADP/ CCFP 

J/ 1134. 44 



J/ 1134. 44 



[1920]

Linha nº 1/ Projecto de desvio destinado ao transporte de cinzas apara aterro 
da Avenida a construir entre a Circunvalação e a Praia de Matosinhos
Planta, escala 1. 1000 

Tinta da China preta, azul e vermelha e lápis de cor verde 

sobre papel vegetal, 0,97 x 0,30
PT/ADPRT/ STCP/ CCFP

J/ 1101.23

[1935]

Projecto de variante à modificação do traçado das linhas de tracção eléctrica 
entre o Castelo do Queijo e a Circunvalação
Planta, escala 1. 500 

Tinta da China preta, azul e vermelha sobre papel vegetal, 0,73 x 0,49
PT/ADPRT/ STCP/ CCFP

J/ 1101.29

1912

Traçado de via na rua do Monte dos Burgos, junto à Estrada da Circunvalação
Planta extraída da Planta da Cidade, escala 1. 5000 

Tinta da China preta e azul sobre tela, 0,30 x 0,20
PT/ADPRT/ STCP/ CCFP

B/ MCE:1995.18 

1912

Traçado de via no cruzamento da Rua de S. Roque da Lameira 
com a Estrada da Circunvalação
Planta extraída da Planta da Cidade, escala 1. 5000 

Tinta da China preta e azul sobre tela, 0,30 x 0,20
PT/ADPRT/ STCP/ CCFP

B/ MCE:1995.18   

PEÇAS DESENHADAS RELATIVAS A ESTUDOS DE VIA, CIRCULAÇÃO E OBRAS
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B/ MCE:1995.18 

J/ 1101.23

J/ 1101.29

B/ MCE:1995.18   



[1940]

Planta do Serviço Combinado de eléctricos e camionetes 
para o Campo de Aviação da Senhora da Hora
Planta, escala 1.5000
Tinta da China preta sobre vegetal, 0,55 x 0,70
PT/ADPRT/ STCP/ CCFP

I/ 2000. 01

PEÇAS DESENHADAS RELATIVAS A ESTUDOS DE VIA, CIRCULAÇÃO E OBRAS
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I/ 2000. 01



CASA ALVÃO

[1938]

S. Mamede Infesta

Passagem desnivelada da linha 7 do eléctrico sobre a Cintura ferroviária 
de Leixoes, junto à estação(Contumil-S Gemil-Leça-S Mamede-Leixões)

negativo em vidro

PT/ CPF/ DGARQ/ ALV006647





[1930]

Projecto  de linha de circulação em Leça da Palmeira
Planta geral, escala 1. 1000

Tinta da China azul, preta e vermelha 

sobre papel vegetal, 1,28 x 0,60
PT/ADPRT/ STCP/ CCFP

J/ 1101.32

PEÇAS DESENHADAS RELATIVAS A ESTUDOS DE VIA, CIRCULAÇÃO E OBRAS
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J/ 1101.32 



PEÇAS DESENHADAS RELATIVAS A ESTUDOS DE VIA, CIRCULAÇÃO E OBRAS
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[1935]

Projecto de concordância das linhas de tracção eléctrica
 - pela Avenida Menéres - e de um ramal para serviço da praia
 - pela Rua Heróis de França 

- com um desvio para o cais acostável do molhe do sul do Porto de Leixões

Planta geral, escala 1. 1000

Grafite, Tinta da China preta e vermelha papel vegetal, 1,29 x 0,30
PT/ADPRT/ STCP/ CCFP

I/ 1134.34

[1935]

Linha nº 1/ Projecto de duplicação de linha de tracção eléctrica 
na Rua Brito Capelo entre a Rua do Godinho e o Largo 13 de Fevereiro
Planta geral, escala 1. 500

Grafite, Tinta da China preta e vermelha papel vegetal, 1,65 x 0,30
PT/ADPRT/ STCP/ CCFP

J/ 1101.12

[1935]

Linha nº 1/ Variante de ramal da linha de tracção eléctrica 
pela Rua do Godinho para serviço do cais acostável do molhe 
sul do Porto de Leixões
Planta geral, escala 1. 500

Tinta da China preta e vermelha papel vegetal, 1,68 x 0,31
PT/ADPRT/ STCP/ CCFP

J/ 1134.43



I/ 1134.34

J/ 1101.12

J/ 1134.43



[1945]

Planta da Praça da Galiza
Planta, escala 1.100

Tinta da China preta e grafite sobre papel vegetal, 1,48 x 0,77

 PT/ADPRT/ STCP/ CCFP

J/ 1103.05

[1945]

Linha nº 3/ Projecto da linha de Lordelo

Planta, escala 1.500

Tinta da China preta e grafite sobre papel vegetal, 0,58 x 0,30

PT/ADPRT/ STCP/ CCFP

J/ 1103.02

PEÇAS DESENHADAS RELATIVAS A ESTUDOS DE VIA, CIRCULAÇÃO E OBRAS
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J/ 1103.02

J/ 1103.05



BAZAR FOTOELÉCTRICO/ JOSÉ MESQUITA

1947

Rua do Campo Alegre junto à Praça da Galiza

Vista do entroncamento da rua na praça, 
aquando da transformação urbanística da Praça da Galiza

negativo em vidro

 MCE: 1992. 213
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1912

Marcação de traçado de linhas de tracção eléctrica na zona do Carmo
Planta, escala 1.500

Tinta da China preta sobre tela, 0,20 x 0,30
PT/ADPRT/ STCP/ CCFP

B/ MCE: 1995.20

1928

Projecto de modificação do traçado das linhas existentes nas Praças 
de Carlos Alberto e Universidade Rua do Carmo e Largo da Escola Médica 
por motivo do disposto 
no Código da Estrada
Planta, escala 1.500

Tinta da China azul, preta e vermelha sobre papel vegetal, 1,20 x 0,54
PT/ADPRT/ STCP/ CCFP

I/ 1102.05

[1930]

Projecto do desvio das linhas de tracção eléctrica para circulação dos carros 
na Praça da Universidade
Planta, escala 1.500

Tinta da China preta e vermelha sobre papel vegetal, 0,43 x 0,62
PT/ADPRT/ STCP/ CCFP

I/ 1104.11



I/ 1102.05

B/ MCE: 1995.20

I/ 1104.11



CASA ALVÃO

[1935]

 PRAÇA DA UNIVERSIDADE E RUA DAS CARMELITAS

Vista da Praça no contacto com a Rua das Carmelitas e com o Mercado do Anjo

negativo em vidro

 CPF/ DGARQ/ ALV003006



CASA ALVÃO

[1935]

PRAÇA PARADA LEITÃO E PRAÇA DA UNIVERSIDADE

Vista do contacto entre as duas praças, a poente do edifício 
da Faculdade de Ciências da Universidade do Porto

negativo em vidro

 CPF/ DGARQ/ ALV003004
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[1945]

Ante-Projecto de modificação do traçado das linhas de tracção eléctrica 
entre a Praça da Universidade e o Largo da Escola Médica
Planta, escala 1.500

Tinta da China azul, preta e vermelha e grafite sobre papel vegetal, 1,20 x 0,54

PT/ADPRT/ STCP/ CCFP

I/ 1100.02

CMP/ SERVIÇO DE TRANSPORTES COLECTIVOS DO PORTO/ VIA E OBRAS

[1946]

Ante-Projecto de modificação do traçado das linhas de tracção eléctrica 
entre a Praça da Universidade e o Largo da Escola Médica
Planta, escala 1.500

Tinta da China preta e vermelha sobre papel vegetal, 1,00 x 0,49
PT/ADPRT/ STCP/ CCFP

I/ 1102.04



I/ 1102.04

I/ 1100.02
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1947

Projecto de modificação do traçado das linhas de tracção eléctrica 
na zona do Carmo
Planta, escala 1.500

Tinta da China azul, preta e vermelha sobre papel vegetal, 1,20 x 0,54
PT/ADPRT/ STCP

I/ 1103.05

BAZAR FOTOELÉCTRICO/ JOSÉ MESQUITA

1947

Rua de Ferreira da Silva

Trabalhos de alteração do sistema ferroviário em torno 
da Praça da Universidade e do Hospital de Santo António 
- vista entre o edifício da Universidade e o Mercado do Anjo
negativo em vidro

 STCP



I/ 1103.05



BAZAR FOTOELÉCTRICO/ JOSÉ MESQUITA

1947

Praça dos Mártires da Pátria

Trabalhos de alteração do sistema ferroviário em torno 
da Praça da Universidade e do Hospital de Santo António

negativo em vidro

 MCE: 1992. 197



BAZAR FOTOELÉCTRICO/ JOSÉ MESQUITA

1947

Praça dos Mártires da Pátria

Trabalhos de alteração do sistema ferroviário em torno 
da Praça da Universidade e do Hospital de Santo António

negativo em vidro

 MCE: 1992. 196



BAZAR FOTOELÉCTRICO/ JOSÉ MESQUITA

1947

Praça de Parada Leitão

Trabalhos de alteração do sistema ferroviário em torno 
da Praça da Universidade e do Hospital de Santo António

negativo em vidro

 STCP



BAZAR FOTOELÉCTRICO/ JOSÉ MESQUITA

1947

Praça de Parada Leitão

Trabalhos de alteração do sistema ferroviário 
em torno da Praça da Universidade 

e do Hospital de Santo António
negativo em vidro

MCE: 1992. 202
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[1946]

Rede de Tracção eléctrica existente à data do resgate da concessão pela CMP
Planta Geral, escala 1.20 000

Tinta da China preta sobre papel vegetal, 0,68 x 0,49 
PT/ADPRT/ STCP/ CCFP

J/ 2000.14

SERVIÇO DE TRANSPORTES COLECTIVOS DO PORTO DO PORTO/ VIA E OBRAS

[1958]

Rede de carros eléctricos - 1958
Planta Geral, escala 1.50 000

Tinta da China preta sobre papel vegetal, 0,70 x 0,51 
PT/ADPRT/ STCP/ CCFP

J/ 2000.15

C.M.P./ SERVIÇO DE TRANSPORTES COLECTIVOS DO PORTO/ VIA E OBRAS

1951

Plano de circulação dos eléctricos em sentido único nas ruas de Santo António 
e Santa Catarina (entre a Rua da Firmeza e a Praça da Batalha)
Planta, escala 1.2 500

Tinta da China preta e lápis de cor vermelha sobre papel vegetal, 0,66 x 0,47 
PT/ADPRT/ STCP/ CCFP

J/ 0010.02

1952

Plano de circulação dos eléctricos em sentido único na Rua de Santo António
Planta, escala 1.2 500

Tinta da China preta sobre papel vegetal, 0,44 x 0,42 
PT/ADPRT/ STCP/ CCFP

J/ 0011.03



J/ 0011.03
J/ 0010.02

J/ 2000.14 J/ 2000.15



BAZAR FOTOELÉCTRICO/ JOSÉ MESQUITA

1946

Remise da Boavista

Resgate do serviço da Companhia Carris de Ferro do Porto pela CMP, 
às 4 horas da madrugada

negativo em vidro

STCP





1941

Projecto de uma linha de tracção eléctrica do Bonfim às Antas

pela Rua de Barros Lima e Avenida Fernão de Magalhães

Perfil Longitudinal, escala vertical de 1. 250 e escala horizontal de 1. 2500

Tinta da China preta sobre papel vegetal, 0,30 x 1,05
PT/ADPRT/ STCP/ CCFP

I/ 1115. 02

[1941]

Linha das Antas e desvio para o depósito de carvão do Monte Aventino

Planta, escala 1.1000

Tinta da China preta, azul e vermelha sobre papel vegetal, 0,30 x 0,73
PT/ ADPRT/ STCP/ CCFP

I/ 1115. 03

[1941]

Linha n.º 15, Curva de Concordância da Rua de Barros Lima 

com a Avenida Fernão de Magalhães

Planta, escala 1.100

Tinta da China preta e grafite sobre papel vegetal, 0,40 x 0,65
PT/ADPRT/ STCP/ CCFP

I/ 1115. 08

1916/ [1941]

Linha n.º 9, Projecto de modificação do traçado do ramal de tracção eléctrica 

no Monte Aventino

Planta, escala 1.1000

Tinta da China preta, azul e vermelha sobre papel vegetal, 0,30 x 0,88
PT/ADPRT/ STCP/ CCFP

I/ 1115. 07

PEÇAS DESENHADAS RELATIVAS 

A ESTUDOS DE VIA, CIRCULAÇÃO 

E OBRAS NA ZONA DAS ANTAS
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I/ 1115. 02

I/ 1115. 08I/ 1115. 03

I/ 1115. 07



[1941/ 1952]

Linha nº 15, Praça da Liberdade - Antas - Praça, (via Bonfim)

Linha nº 15, Praça da Liberdade - Antas - Praça, (via Costa Cabral)

Perfil Longitudinal, escala vertical de 1. 2000 e escala horizontal de 1. 20000

Tinta da China preta e grafite sobre papel vegetal, 0,25 x 0,63
 PT/ ADPRT/ STCP

I/ 1115.01

Linha n.º 15, Projecto de duplicação da linha de tracção eléctrica

nas Ruas de Silva Tapada, de La Couture, de Rovuma e de Bartolomeu Dias 

Planta, escala 1.500

Tinta da China preta, azul, vermelha e grafite sobre papel vegetal, 0,30 x 1,50
PT/ADPRT/ STCP

I/ 1115.10

[1947/ 1952]

[1947/ 1952]

Linha n.º 15, Projecto de modificação do traçado da linha na zona das Antas

Planta, escala 1.500

Tinta da China preta, azul, vermelha e grafite sobre papel vegetal, 0,67 x 1,00
PT/ADPRT/ STCP

I/ 1115. 09

COMPANHIA CARRIS DE FERRO DO PORTO/ SERVIÇO DE VIA E OBRAS
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   ZONA DAS ANTAS

CASA ALVÃO

[1940]

Avenida Fernão de Magalhães

Vista da avenida entre a Praça Velasquez e a Rua Coutinho de Azevedo
negativo em vidro

PT/ CPF/ DGARQ/ Al005459



I/ 1115.01

I/ 1115.10

I/ 1115. 09
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[1948]

Perfil Transversal da Praça da Batalha
Perfil, escala 1. 50

Lápis de cor sobre cópia em papel opaco, 1,10 x 0,30
PT/ADPRT/ STCP/ CCFP

B/ 1995.206

[1948]

Projecto de modificação das linhas de tracção eléctrica 
na Praça da Batalha (2ª fase)
Perfil, escala 1. 500

Grafite, Tinta da China preta, azul e vermelha sobre papel vegetal, 0,90 x 0,40
PT/ADPRT/ STCP/ CCFP

J/ 1100.03 

PRAÇA DA BATALHA



B/ 1995.206

J/ 1100.03 



BAZAR FOTOELÉCTRICO/ JOSÉ MESQUITA

1947

Praça da Batalha

Vista do contacto da praça 
com as ruas de Entreparedes e Alexandre Herculano 

negativo em vidro

 STCP



BAZAR FOTOELÉCTRICO/ JOSÉ MESQUITA

1947

Avenida da República, em Gaia

Vista da avenida junto à Serra do Pilar e ao Jardim do Morro, 

à entrada do tabuleiro superior da Ponte D. Luís

negativo em vidro

 MCE: 1992. 223



1926

Traçado de via no cruzamento entre a Rua da Lapa, a Rua da Boavista 
e a Praça da República
Planta, escala 1: 01

Tinta da China preta sobre papel vegetal, 0,77 x 0,61
PT/ADPRT/ STCP/ CCFP

B/ MCE:1999.76 

PEÇAS DESENHADAS RELATIVAS A ESTUDOS DE VIA, CIRCULAÇÃO E OBRAS
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BAZAR FOTOELÉCTRICO/ JOSÉ MESQUITA

1947

Rua da Boavista

Vista no início da rua, junto à Rua da Lapa e Praça da República, 
aparecendo em primeiro plano o eléctrico da linha de circulação
negativo em vidro

STCP



B/ MCE:1999.76 



[1948]

Projecto de circulação das linhas de tracção eléctrica 
em torno da Praça da República
Planta, escala 1.500

Tinta da China preta e vermelha e grafite sobre papel vegetal, 1,92 x 0,67
 PT/ADPRT/ STCP/ CCFP

J/ 1100.12

PEÇAS DESENHADAS RELATIVAS A ESTUDOS DE VIA, CIRCULAÇÃO E OBRAS
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CMP/ SERVIÇO DE TRANSPORTES COLECTIVOS DO PORTO/ VIA E OBRAS



J/ 1100.12



BAZAR FOTOELÉCTRICO/ JOSÉ MESQUITA

1947

Rua da Constituição

Vista da rua junto ao quartel militar e ao Bairro d’O Comércio do Porto 
(Monte Pedral) da autoria do arquitecto José Marques da Silva

negativo em vidro

 MCE: 1992. 210



BAZAR FOTOELÉCTRICO/ JOSÉ MESQUITA

1947

Rua de Serpa Pinto

Vista da rua junto ao quartel militar, 
antes do cruzamento com a Rua da Constituição

negativo em vidro

 MCE: 1992. 211



BAZAR FOTOELÉCTRICO/ JOSÉ MESQUITA

1947

Rua de Nossa Senhora de Fátima

Vista da rua no sentido da Praça Mouzinho de Albuquerque 
com o Monumento aos Heróis das Guerras Peninsulares de José Marques da Silva,

em construção
negativo em vidro

MCE: 1992. 212





[1940]

Avenida da Boavista/ Troço entre o Pinheiro Manso e a Fonte da Moura
Perfil tipo, escala 1.50

Tinta da China preta, azul e vermelha sobre papel vegetal, 0,30 x 0,90
PT/ ADPRT/ STCP/ CCFP

I/ 1104. 12

1921

Projecto referente ao pedido de assentamento de uma mudança de via 
na Avenida da Boavista, Lugar da Fonte da Moura
Planta geral, escala 1.500

Tinta vermelha sobre cópia blueprint, 0,30 x 0,90
PT/ ADPRT/ STCP/ CCFP

[1915]

Perfil longitudinal da Avenida da Boavista segundo os pontos marcados
no terreno em 1 de Julho de 1910
Planta geral, escala 1.500

Tinta da China preta, azul e vermelha sobre papel vegetal, 0,25 x 1,13
PT/ ADPRT/ STCP/ CCFP

B/ MCE: 1995.207 

PEÇAS DESENHADAS RELATIVAS A ESTUDOS DE VIA, CIRCULAÇÃO E OBRAS

 

  AVENIDA DA BOAVISTA 

 MARECHAL GOMES DA COSTA

E PEREIRÓ
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BAZAR FOTOELÉCTRICO/ JOSÉ MESQUITA

1947

Avenida da Boavista 

Vista do entroncamento da Avenida Marechal Gomes da Costa 
com a Avenida da Boavista

negativo em vidro

STCP

COMPANHIA CARRIS DE FERRO DO PORTO/ SERVIÇO DE VIA E OBRAS

[1925]

Planta do terreno desta companhia na Avenida Marechal Gomes da Costa
indicando um terreno contíguo pelo poente com a superfície de 901,50 m2
Planta geral com a indicação do cadastro, escala 1. 1000

Cópia em papel opaco, 0,30 x 0,62
PT/ ADPRT/STCP/ CCFP



I/ 1104. 12

B/ MCE: 1995.207 



BAZAR FOTOELÉCTRICO/ JOSÉ MESQUITA

1946

Avenida de Pereiró

Trabalhos assentamento da linha até Pereiró, 
actual avenida Antunes Guimarães

negativo em vidro

 PT/ MCE: 1992. 203



BAZAR FOTOELÉCTRICO/ JOSÉ MESQUITA

1946

Avenida de Pereiró

Trabalhos assentamento da linha até Pereiró, 
actual avenida Antunes Guimarães

negativo em vidro

 MCE: 1992. 205



BAZAR FOTOELÉCTRICO/ JOSÉ MESQUITA

1946

Avenida de Pereiró

Trabalhos assentamento da linha até Pereiró, 
actual avenida Antunes Guimarães

negativo em vidro

 MCE: 1992. 204



BAZAR FOTOELÉCTRICO/ JOSÉ MESQUITA

1947

Avenida de Pereiró

Inauguração da linha até Pereiró, 
actual avenida Antunes Guimarães

negativo em vidro

 MCE-326-04



BAZAR FOTOELÉCTRICO/ JOSÉ MESQUITA

1947

Avenida de Pereiró

Vista da avenida no dia da inauguração da linha
negativo em vidro

 STCP





 
REDES GERAIS DE CIRCULAÇÃO

DE ELÉCTRICOS, TROLEYS E AUTOCARROS
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1958

Rede de Trolei-Carros/ STCP
Planta geral, escala 1.20 000

Tinta da China preta sobre papel vegetal, 0,46 x 0,58
PT/ADPRT/ STCP/ CCFP

I/ 0011.04

1958

Rede Ferroviária/ STCP
Planta geral, escala 1.20 000

Tinta da China preta sobre papel vegetal, 0,34 x 0,63
PT/ADPRT/ STCP/ CCFP

I/ 0011.03

SERVIÇO DE TRANSPORTES COLECTIVOS DO PORTO

1958

Rede de Autocarros/ STCP
Planta geral, escala 1.20 000

Tinta da China preta sobre papel vegetal, 0,55 x 0,68
PT/ADPRT/ STCP/ CCFP

I/ 0011.02



I/ 0011.04

I/ 0011.02

I/ 0011.03



CASA ALVÃO

[1948]

AVENIDA DOS ALIADOS

Vista dos autocarros (Daimler) 
do Serviço de Transportes Colectivos do Porto/ CMP, 

estacionados no lado nascente da avenida
negativo em vidro 

 CPF/ DGARQ/ ALV004588



CASA ALVÃO

[1948]

Estação de Recolha da Carcereira

Vista da primeira frota de autocarros (Daimler) 
do Serviço de Transportes Colectivos do Porto/ CMP

negativo em vidro

 CPF/ DGARQ/ ALV004577



Porto, Junho de 2008
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POR TERRAS DE SOL E DE DOR
Traços de permanências e continuidades espaciais 

do sistema de lugares do Vale do Douro

na contemporaneidade
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