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urbonizoçóo A R M A Z É N S  0 0  ANJO sensorial do  cliente 00 

Irouxe O mer- obiecio e reiirondo-se o 

codo permo- 

nenie, O mulli- 
Uma H i s t ó r i a  d e  C o m é r c i o  a R e t a l h o  "'ego'eO'"rodiciona~do espaço de negócio. 

plicoçõo dos Mos, em lermos nocio- 

estabeleci-  nois. os grondes ormo- 

menios comerciois e o suo especiolizoçõo. O desenvol. zéns, de modelo porisiense, foram duronie muito tempo 

vimenio indusiriol, o oceleroçõo do exponsóo urbono. umo golo no oceono do universo comerciol, pouco 

o mossificoçõo dos padrões de consumo, o desenvolvi- numerosos e restritos a frequência de um público selec- 

menio dos técnicos de morkeiing produzirom depois nos io e oburguesodo. De focio. se prestarmos oiençõo as 

principois cidades do século possodo os grondes or- páginos publiciiórios dos finois do século possodo, mui- 

mozéns, os golerios de especiolidodes diversificados e tos dos esiobelecimen~os opreseniodos como qgrondes 

concenirodos num mesmo espoço. no seniido de irons- ormozéns. não possovom, no reolidode, de loios irodi. 

formor o ocio de compro num ocio de lozer. Pequenos cionois. openos mais opeirechodos no csoriido~, isto 

secções oberios e esiroiegicomenie disposios. alinho- é, no variedade de produtos opreseniodos. ou. eniõo, 

dos sob o iecio de edifícios monumeniois, convidovom no seniido esiriio do polovro, eram verdodeiros depó- 

o público o posseor e o percorrer com o visto os novi- sitos de produção fabril poro vendo oo público [coso 

dodes, o oproximor-se delos e, enfim. o deixar-se sedu- do Esiomporio do Bolhõoque linho (untos os seus [gron- 

zir e proceder ò oquisiçõo. A mercodorio oferecia-se des ormozéns~. onde vendio grande quonlidode do suo 

ogoro, expunho-se ò observoçóo do cliente, evitando-se produçóo o preços mais boroios). Mos, no verdade. o 

groduolmenie a fose incómodo e pouco oiroenie do mo- que prolifero em termos comerciois no époco oindo é o 

nuienção do disionciomenio do obiecto o adquirir e do pequeno loio individual, cuio existência se insere frequen- 

intermedioçõo dissuosoro do empregodo. Estávamos no temente num aiempo curto*, oo sabor do coniuniuro. com 

fose do exploração do comércio o retalho, impondo-se o esiobelecimenio o ocorrer em époco propicio poro 

o preço fixo como norma, cul~ivondo-se o oproximoçóo desoporecer com o crise ou o fino1 do cicio de vido do 

seu proprietário e dor lugar oo exercicio de tomo diver- 

so por outro proiogonisio. São roros os lojas que esco- 

porom oo quodro oqui iroçodo e, nessa medido, mere- 

cem ser esiudodos. de formo o opreendermos o rozõo 

do seu sucesso. 

>.# 
Poro os finois do século passado, no que se refere o 

i [grandes ormozéns, ou golerios comerciais em Poriu- 

gol, e obrigoiório, no enionio, fozer duas ou irés refe- 

rencios. Deste modo. ossinolem-se em Lisboa os Gron. 

des Armozens do Chiodo, .o maior esiobelecimenio do 

Pois e o que vende melhor e mais boroio., segundo o 

A R W A L D O  R O O R I G U E ~  E ~ I L H A I  publicidade. com os suos miiliiplos secções de novido. 



des para senlioros e homens. produios poro lares e de. 

coroçães, joalharias e relo~oorios, chapelaria, reirosario. 

iancoria. ateliers diversos, secção olimentor e serviço 

de bulete. Ainda que inspirados em exemplos estran- 

geiros. constituiram, de focio. um modelo paro muitos es- 

tobelecimenios comerciais em Portugal e tiveram o suo 

próprio filial no Porto. Mos. nesto cidade, o Bazar do 

Polócio de Cristal procurava. desde 1866 e aindo que 

modestomente, desempenhar esse sendo mesmo 

apresentodo como ~expsição permanente*, com produtos 

poro vendo nos diversos secções, oproveitondo o es- 

poço de recreio burguês e popular que o Palócio consti- 

tuio ' I ' .  

N o  Porto, alguns xormozéns. abertos ao público e cria- 

dos ió no ierceiro quorlei do século passado vão, mais 

tarde, refinar a suo apresenioção e organização, pro- 

curando pautar-se pelos padrões porisienses. O exem- 

plo porodigmótico do *grande armazém> será constiiuí- 

do pelos #Herminios,. Obro de José Mario Ferreiro. um 

comerciante iniciolmenie estobelecido na ruo dos Flores 

que, nos inícios da década de 80. abre no começo do 

ruo de Sto. Cotorino [n:' 2 a 6. de umo coso alugodo] 

os Armozéns Hermínios. enquanto coso de *comércio 

de panos em grosso e o  retalho^, com confecção privativa ? 

poro responder a soliciioçães de roupa ò medida. lno- 

voçães: só vender a preços fixos e o dinheiro, bem como 

elaborar regularmente católogos que eram distribuídos 

por correio a todos os seus clienies, permitindo-lhes uma 

escolho calmo e reflectida em caso. Como reconhecia, 

em 1885, um orticulisio do jornal A Provincio, os pro- 
cessos gerais de administração dos Armazéns Hermi- 

nios erom ió os utilizados no comércio moderno, dando 

o gerente do coso a explicação de que .o sistema 

odoptodo de vender iodos os seus artigos com um lucro 

reduzido é sem dúvida uma das causas que contribui 

para o rópido desenvolvimento das suos operações*'''. 

O sistema funcionovo positivamente, pois nem um de- 

sastroso incêndio em 5.3.1885 criou inso- 

nóvei~'~' .  De tal formo que, na década seguinte, José Ma- 
ria Ferreiro organizo uma sociedade que lhe vai permitir 

criar uma insiolação comercio1 de raiz, tipo goleria, que 

se iorna na époco, segundo as crónicos, no maior ar- 

mozém do género em iodo o Península. Assim, a 1 de 

Julho de 1893. os ~Hermínios~ apresentam-se na vasto 

A R I ~ A ~ E H S  D O  AHiO - ~#SIALA(QES PRIMITIVAS 



galeria que ligava as ruos de 3 1 de Janeiro [enião ruo 

de Sanio Antóniol à ruo de Só do Bandeira. construido 

por sobre os ruínas do célebre Teotro Boquet, que anos 

anies tinha sido obiecto de incéndio. Os agora denomi- 

nados Grondes Armazéns Herminios anunciovomse como 

 casa no género do Priniemps e do Bon Morchén. onde 

.ricos e pobres encontram iudo o que carecerem poro 

arranio de coso e vesiuório*, como .o mois vasto e ele- 

gante estabelecimento do Península e aquele que mois 

boroio vende no Porto.. Chegou a conglomerar 64 1 es- 

tabelecimentos dentro do mesmo prédio., nomeodomente 

com secções de iecidos pora homem e senhora. fozen- 

dos broncos, estofos, camisoria, luvoria, miudezas, 

obiectos de eleciro. cutelorio, materiais de escritório, ar- 

tigos de iluminoçõo, louças. vidros e cristais. oleados e 

borrochos. perfumorias. bronzes, possuindo oindo bule- 

te, gabinete de leitura, telefone e caixa de correio. As 

secções distribuiamse por uma larga área que incluía très 

andares, de 6/7 metros de altura cada uma, com uma 

clarabóia quadrilongo que enchia de luz solar as gale- 

rias. Para a noite. o edihcio era 10 iluminado por 4 0 0  

lãmpados eléctricas, possuindo oindo uma iluminaçòo su. 

plemeniar a gós'". Um jogo orquitecionicomente bem 

conseguido de escadas e colunas, de formo o superar 

os desníveis dos duas ruos, cuio plano e construçòo eram 

da outorio deJosé lsidro de Campos, que tinha ió no cur- 

riculo o projecto da Estoção de S. Benio. Tudo se con- 

iugava pora tornar agradável o deambulação e convi- 

dar ao  consumo. Mas as secções tinham, com raras 

excepções, uma odminisiração comum, com os preiuízos 

de umas a repercutirem-se sobre as outras, nos épocas 

menos favoráveis, pondo em causa o estobelecimenio 

colectivo. E foi o que aconteceu particularmente durante 

a Grande Guerra de 19 14-1 8 e a grave recessão econó 

mica enião verificado, com o esiabelecimento o sentir 

grandes dificuldades, iniciando aí um processo irrever- 

sivel de agonia, que levou ao encerramento de vários 

unidades, tronsformoçõo de outros em loias outonomos 

e ao soldo de grandes sortidos. 

Um ouiro exemplo desse novo tipo de comerciar foi o dos 

Grondes Armazéns Noscimento. Começorom por ser 

uma vulgar laia do ruo do Ferrario [depois ruo do Comér- 

cio do Porto). crioda em 1877 por Antonio do Nasci- 

mento. mos, em 192 I ,  no optimista fase de crescimen- 

i odo  pós-guerra, adopioram a configuração de [grande 

armazém,, passando para o mognilico ediiicío do ân- 

i gulo dos ruas de Sonto Catarino com Passos Manuel, com 

os seus sele pavimentos e uma área de 6.2 16 metros 

quodrodos. Um percurso tipico de muitos estabeleci- 

menios. que se vêem obrigados o procuror os novos cen- 

iros que o omplioção urbano crio e a deixar os locais 

envelhecidos e, com o tempo. descenirodos. Móveis, 

iopeies. estojos. papéis pintados, decorações. oleados 

e foionças ariisiicos constiiuíom ali o produio comerciol, 

especializando-se o esiabelecimento em mobilar ou de- 

corar habiioções. Para sustentar esta actividade de bose, 

os Grondes Armazéns Noscimento possuíam duas fóbri- 

cos em outros locais, recorrendo oo iroço de um arqui- 

tecio e a mõode-obro de cerco de 600 operários. além 

do maquinismo entõo considerado o mois moderno. 

Emboro populores, estes grandes armazéns acabovom, 

no enionto. por seleccionar demasiodo o publico, ain. 

da que coniro o desejo dos seus empresórios, não se reo- 

lizando o mossificoçõo esperada no corrente do clien- 

tela. A misturo de classes estava longe de se verificar na 

estrutura sociol do Porto de entõo. pelo que o estobele- 

cimenio frequentado pelo cliente burguesa não era o 

mesmo que o operório ou o elemento do classe médio 

procuravam, dodos os grondes desníveis verificados nõo 

só de rendimento disponível como de esioiuto. Mos o ve- 

rificação dessa mistura era condição essencial para o 

podronizaçào dos consumos e poro a ~ni formizo~õo do 

clientela, pressuposio de bose poro o funcionamento 

destes estobelecimentos. Com o afunilamenio verificodo 

e não hovendo clientela burguesa em número suficien- 

te, os <grandes armazéns* esiavam condenados o pra- 

zo, aos primeiros sinais de reiracção económico. Con. 

sidere-se, no entanto, o seu histórico de pioneiros 

neste domínio do comércio a reiolho, com os ociuois 

centros comerciais o serem seus herdeiros directos, ogo- 

ro com o lição sabido do autonomia dos pequenos 10- 
10s. cuio *obre e fecha. frequente nõo colide por isso com 

a loia do lado, embora estes se defrontem com novos e 

actuais problemas, como. por exemplo, o concorrèncio 

dos hipermercados. 

Mais opropriodos ó estruiuro económico-social do Por- 

to dos inicios do século foram. no entanto. os estobele. 

cimentos que souberam conciliar os novos modelos do 

comércio o retalho e gorontir o natureza popular do suo 

clientela. Muitos. podendo crescer, dado a ocumuloçõo 

de capital, em vez de concenirar, preferiram então descen. 



trai, isto é, obrir novos filiais no cidade, os vezes orgo- 

nizodas diferentemente para copior diferentes tipos de 

clientes. Um processo que veio também até aos dios de 

hoje: quantos casos que principiaram por uma loja hu- 

milde que se mantém, mos do qual se originam novos 

esiobelecimentos, olguns dos quois já com certa sofisti- 

cação, obedecendo o padrões mois exigentes de irata- 

mento comercial! Dos pequenos ruelos pouco frequentodos 

onde ficava o lojo original. võo orientando o oberturo 

de novos <portos,. por exemplo, nas ruos de Santo Antó- 

nio e de Santa Cotorina, em Corlos Alberto. Cedofeito 

e. mais tarde, na Boavisto, ocompanhondo o alastrar 

do molha urbano. 

E este. por exemplo. o coso típico dos Armozéns do 

Anjo1''. 

Tudo começa em 1890. quando um caixeiro viaionie 

de uma fábrica do Covilhõ, ]o60 M. Fonseca de Cos- 

tro, que corria ossiduomente a praça do Porto propõe a 

um sócio da Camisorio Aliança [Manuel dos Santos) o 

constituiçõo de uma sociedode para tornarem de pas- 

sagem este estobelecimento A sociedade acabo por se 

concreiizor com o porticipoçõo de um lerceiro sócio [A. 

Henrique Simões). A firmo Simões. Sontos & Castro. re- 

duz-se no ano seguinte o Simões & Castro, por óbito do 

sócio Sonios, e nessa oliuro, surge o registo do de- 

signoçõo de Armozéns do Anjo, dodo o estobelecimento 

esior situodo no zona do Proça do Anjo [mais precise 

mente, no ruo dos Cormeliiosl. Pouco iempo depois, o 

sociedade volta o dissolver-se poro ficar no posse exclusivo 

de Fonseco de Costro Entretonto, com o processo de ur- 

banizoçào do rua das Cormelitos, incremeniodo pelo 

Cõmaro Municipol. Fonseca de Costro vé.se no neces- 

sidode de solicitar o um primo capitolisto do cidode. 

José Antonio Lopes Coelho, a oquisiçõo do espaço onde 

Rodrigues, por volio dos catorze anos de idode, que vai 

ser o futuro organizador e grande responsável pelo dino- 
1 

mizoçõo e expansõo dos Armozéns do Anio. donddhes 

uma irreversivel feição 

Noturol de Castro Vicente, concelho de Mogodouro, Ar- 

noldo Rodrigues era originixrio de umo coso de lavradores 

dos margens do Sabor, onde nascera o 30 de janeiro 

de 1885. A caso familiar, de lavradores abastados, 

conheceu o efeito destruidor do filoxera, o conhecida me 

Iéstia dos vinhas que ali dizimou praticomenie toda o pre 

duçõo do género. Ficou o casa o sobreviver, no entan- 

to, do azeite e dos amêndoas oli produzidos poro o 

mercado, bem como dos vários campos de cereal. É 
nestas circunstâncias, de horizonte turvo, que Arnaldo se 

vê compelido a lorgor a família e a partir para a cida- 

de do Porto, onde a casa da tia Polibio, moradora na 

Ribeiro, lhe garantia alojamento, exemplo do importõn- 

cia das redes de parentesco nas migrações e no apoio 

inicial para ~arrumação.. E arranja então um lugar de 

empregado de balcõo nos Armazéns do Anjo. 

Arnoldo segue o percurso tradicional dos caixeiros mois 

oforiunodos. Anos o fio a fazer o iorimba do balcõo, até 

ARMAZENS f DO ANJO, c 

os Armazéns estavom instolodos e ai construir um novo 

edifício de raiz, com dois esiobelecimentos comple- 
1. N. Fonseca de Castro 

mentores, um agregando iecidos finos e outro para ieci- *<.,,or..,. "...,*o. 
por m a d l i l i  o .I,.,.fi 

dos mais vulgares, arrendado poro esse fim por Fonse- 
2 vaslon a bam sarüdor s i l ibalse imenlos  no mssmo predb 

co de Castro. Entretanto. durante os obras. os Armazéns -. . 
18!2. Rua das Carrneliiee. 188-PORTO 

sobreviveram num borracõo construido poro o efeito nas . - - - - 
troseiros do Praça do Anjo. N o  novo edifício, os Ar- soriid0 comp*lq a= 5orlldo aOlonllI 80i 

*.du, de a .,. .,. , Uwins. p-nw er[li.chitu. r!*- 

mozéns do Anjo assumem o configuroçõo de uma lojo .I c ~ n . a ~ . ~ h i d o . . a O ~ . ~ . c o b r  
&fi..f-**d-pntu.di=~*.lu- / b,,, rmi;m;,u, r h i r ~ o ~ , ,  

moderno e algo elitisto. fazendo gala do opresentaçõo V W ~ ~  pol<umwin a mnr.q6+.. I ~ t < .  . 
Ir,-&.- r"-." S.. t..'.. -LI- *--r.*. 

de novidades importodos das principais cidades euro- a" -... i<. L.u4 IsPlw .um... - 
peiasib1. 

E pela alturo do inauguroçõo dos novos instalações 

( 1  900) que entra poro o firmo o morçono Arnaldo José n a i ~ l i w r  D O  AHJO - wovnr ~ N ~ I A L A C O E ~  (ANUB[IO ~f I9081 





S u c u . ~ l  da Rua Formoia i Alexandre 
,, 

SUiUl1AI1 001 A R M A Z ~ ~ ~  00 A H I O  EM 1940 

tampa uma comparação entre o que eram os Armozéns 

do Anio em 1900 - um estabelecimento com 1 1 irabo- 

lhadores. e em 1925 - quoiro estobelecirnentos e cer- 

ca de uma ceniena de trabalhadores. E a i  se afirmo: 

O seu proprietário conseguiu l oze~  conhecer uma verdode 

irrefutóvel: que as suos cosas são as que mois boi010 ven- 

dem, quer por junto aos revendedores do províncio. quer 

o retalho, directamente oo  público. E como conseguiu 

o octuol proprielário dos Armazéns do Anjo expondir e 

desenvolver deste modo a suo caso, sem outro auxílio 

linonceiro, olém do  cooperação dos seus ornigos e do 

ojudo do  público? Enquonio os invejosas se entretêm o 

onunciá-10 como Falido e a preocupar-se de como é que 

ele pode vender por 10;s preços, o nosso omigo Arnoldo 

Rodrigues responde com a maior simplicidade o pergunto, 

dizendo: Compro tudo o dinheiro, vendo a dinheiro; 

compro direclomente ás principais fábricas, vendo directo- ? 

mente oo público sem intermediários. Vendo boroto por- 

que vendo muito. "' 

A orremaiação de lotes de fozendas por junto nas prin- 

cipais fábricos têxteis da região possou, de focto. o ser 

o principal segredo de Arnaldo Rodrigues. O pagamento 

o pronto e as quantidades elevodas de fozenda comproda 

permitiam obter desconios substonciais nos preços de 

oquisição, facto que depois se repercutia positivamente 

nos preços de venda oo público, garantida o condição 

de gronde rotatividode dos prpdutos. As fábricas têx- 

teis, ia de si  com problemas de escoamento, encara- 

vam positivamente esta estratégia de distribuição que se 

apresentava como uma fórmula para criar mercado inler- 

no, pelo dinamismo e agressividode de comercioliz~- 

ção que apresentava. Dezenas de fábricas do Porta, Vi- 

zela, Guimarães, Cavilhã, Lisboa, das mois conhecidas 

da mercodo, passaram a fornecer directamente os Armo- 

zéns do Anjo. tanto mois que. por esso altura, os trans- 

portes motorizados fociliiaram e emborateceram em gran- 

de escola esios operações. 

Pora .vender muito e borota~ era preciso encontrar fór- 

mulas expeditas oo nivel do organização interna, no- 

meadamente ao nivel dos interesses dos caixeiros e do 

seu relocionomento com o público. Nesse sentido. aos 

empregodos de balcõo responsáveis pelo vendo era atri- 

buída umo parcela de 1 % sobre o iotol de vendas con- 

seguido individualmente: poro o efeito, coda emprega. 

do dispunha de um livro de registo de todas os vendas 

por si efectuodas. Atitude esta que, naiuralmenie, estimu- 

lava comporfomentos de empotio paro com o cliente. Nes- 

ta medida. pode atirmor-se que os Armazéns do Anjo cons- 

tituíram uma autêntica .escola de comércio,, sendo muitos 

os agenies comerciais que dali sairom para outros es- 

tabelecimentos, oiudando a modificor as rotinas comer- 

ciais tipicas do Porto. Vórias desses caixeiros tornorom- 

.se depois empresários bem sucedidos. não se desviando 

do modelo patronal para que tinham trabalhado. 

Este quadro de funcionamento foi tão eficaz que Arnal- 

do Rodrigues não teve problemas em transformar os Ar- 

mazéns do Ania numa sociedade anónima [ I  .1.1926], 
facto pouca habitual em estabelecimentos deste iipo. 

pora desta formo obter iniecções de capital. Sociedade 

de que, noiuralmente, Arnaldo Rodrigues se tornou no prin- 

cipol accionista e gerente. 



Mos este espiriio de velocidode introduzido nos negó- 

cios não ero imune à mentalidode da epoco, os loucos 

anos vinte, que no euforio do  pós-guerro opresentovom 

uma opetèncio invuigor pelo risco em geral, e, inevito- 

velmente, pelo aceleração e pelos novos máquinos mo- 

torizados, em especiol pelos coitos descopoióveis do 

olturo que oindo desafiam os mois eniusiostos pelo ou- 

iomobilismo. N o  suo [fúria de viver., o que o sucesso 

comercial criou condições económicos. Arnoldo Rodrigues 

não dispensovo o iurismo iniernocionol então no modo, 

dondo frequentes soltos o Esponho e o Fronço, nem se 

conseguiu libertar do suo poixào pelos sbólides-, ofinol 

uma inclinoçõo frequenie no burguesia poriuense de 

entre os guerras. Paixão foiol! A 8 de Julho de 1928 Ar- 

noldo Rodrigues ero noticio no cidode por trágicos moii- 

vos: quando regressovo do Foz Os 1 1 do noiie. ocompo- 

nhodo de um omigo e do dedicado oiudonie Ambrósio, 

um ropoz de cor, o seu Pockord chego oo lugor do Bi- 

colho em velocidode excessivo, derropo, soi do leito do 

estrodo e coi oo precipício de oito meilos, copoiondo 

sobre o oreol dos margens do Douro. Só Ambrósio con- 

seguiu soltor durante o quedo e solvorse. Arnoldo teve 

morte instontôneo e o amigo morreu um dio depois. In- 

terrompeu-se, desie modo, umo fugaz mos ouspicioso 

correiro comercio1 que leve o condão de se repercutir posi- 

iivomenie nos meios comerciais do Porto. 

Os Armozéns do Anio coniinuorom, no enionto, o suo 

exisiència, fociliiodo pelo estruiuro de sociedade onónimo 

oporiunomenie criodo por Arnoldo Rodrigues: encontrou- 

-se novo gerèncio, que no altura recoíu emJoséJúlio Mo- 
rioni, tendo noutro fomilior por ofinidode. Fernondo Agrel- 

10s. um imporianie dinamizodor. Com o decorrer do iem- 

po e os processos de divisão fomilior, os sucursais dos 

Armozéns do Anjo ouionomizorom-se mos sobreviveram, 

com o excepçào do coso dos lãs no ruo dos Clérigos. 

Assim coniinuom o suo ociividade os Armozéns do Anjo 

do ruo Formoso. oindo com propriedode e gesião de uma 

dos filhos de Arnoldo Rodrigues. dondo continuidade o 

uma heronço directo. Do mesmo forma, está ossociodo 

ó fomilio o unidode dos Armozéns do Anjo do ruo Fer. 

nondes Jomós. gerido ia por duas netos de Arnoldo Ro- 

drigues. E o unidode inicial do ruo dos Cormelitos tom- 

bém permanece no ramo, oindo que tenho sido obiecio 

de olienoção e, porianio. de mudanço de proprietário. 
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Noturolmenie que esta coniinuidode potrimoniol não 

significo exoctomente permonéncio de processos. dado 

o necessàrio e continuo odequoção as condições de 

mercado. 

viver, era preciso ocomponhor o mudonço: no espoço, 

procurondo os novos centros urbanos de formo o copiar j 

O clientela e evitando o ofostomento do bulício do cido- 

de; e nos processos. procurondo novos formos de comer- 

cio1 mais adequodos ò mossificoçõo que se vai desen- 

rolando. Mos nem sempre o desenvolvimenio do Cidode, 

espoço sociol onde mais se sentem os crises económi- 

cas, ocomponhou tão rapidamente o raciocínio de alguns 

agentes comerciois, que procediam frequentemente por 

imitoçõo de modelos esirongeiros e oco- 

bovom por ser penalizodos pelo orcoísmo JORGE 
sempre emergente que Ihes inviabilizovo FERNANDES 
os planos o longo prazo. ALVES' 

Foculdode de Letros - U P 

Umo dos ilações o retirar dos estudos de cosos dos em- 

presos comerciois é o seu curto ciclo de vida. São em- 

presos criodos à imagem do seu fundodor/dinomizo- 

dor, geridos de uma formo tão pessoal que, com o 

desoporecimento daquele por óbito ou outros rozóes, 

enirom ropidomenie em declinio. oindo que sobrevivam 

à geroção seguinte. N o  verdade. dependem esireiio- 

mente tonto do dinõmico imprimido pelo fundodor e do 

suo visão de negócios como do crédito de que ele dis. 
truta sobre o proço comerciol. Aspectos indispensáveis 

que só muito roromente o continuidade familiar ossegu. 

ro. O género dos 'grandes ormozénsa nõo escopou o 

este modelo de duração. Por outro lodo, deve vincor.se 

o crescimento groduol destes estobelecimenios comerciois. 

assentes em percursos empresariais de origens humildes, 

regulorrnente do exterior do cidode, que se iniciam numo 

pequeno loja, surgindo o grande estabelecimento de- 
pois de um longo período de oprendizogem pessoal e 

de copitolizoção. normalmente o coroar urno longo cor- 

reiro comercioi, se tivermos em conto que o iniciação se 

efectuo oo nivel do morçono. pelos catorze anos de ida. 

de, em média. Mos o exponsõo de  certos empresos 

deve-se também à necessidade de ocomponhor o expon. 

sõo do cidode e ao  reconhecimento de que. poro sobre- 

(1) Cf. Jose Alberto Rio Fernandes, '0 estrangeiro e o coméi- 
cio retolhisto no séc. XIX,. O Tripeiro. 7.Qerie. 1994. pp. 25- 
-27. CI.. do mesmo ouior, O Comércio no Porio: um estudo geo. 
grofico. Porto, Foculdode de Letras, 1993. 
(2) C(. A Provincio de 30.10.1885. Ag~odecemos à nosso cole. 
go da FLUP. dr.%orio José Mouiinho olgumos reler~ncios do- 
cumeniois sobre estes A<mozéns. 
(3) Cf. vários iornois do cidode da olturo. por exemplo, O Pri- 
meiro de Joneiro ou O Dez de Morço. 
(4) Sublinhe-se que o luz elecirico ero, só por si. uma oirocçào 
populor. Digo-se, o titulo elucidotivo. que nesse mesmo ano de 
1893. os festeios do S. Joáo de Brogo opreseniovom como gron- 
de oirocção o colocoçõo de olguns arcos voltoicos, pelo Com- 
ponhio Eléctrico do Norte de Portugol. .cujo luz deslumbrante se 
irrodiorá no lorgo horizonie, proiectondo pela montonho fontas. 
ticos sombros~ [Cl. anúncios in O Primeiro dejoneiro, de Junho 
de 18931. 
( 5 )  Poro o descriçào deste coso. foram fundornentois os infor- 
moções e rnoteriol iconográfico fornecidos pela D. Morio José 
Morioni Rodrigues, descendente direcia de Arnoldo Rodrigues. 
bem como os iestemunhos dos comerciantes srs. Francisco Cor. 
volho e Vilelo, o quem agrodecemos o disponibilidade. 
(6)  Cf. Bodas de Ouro dos Armazéns do Anjo, 1890- 1940, 
Porto. 1940. 
(7 )  Por esta al~ura. já Arnoldo casara com Aurélio Morioni, da 
conhecido família de indusiriois de V .  N .  de Goia \c. o 
8.12.19131. 
(8) Cf. O Comércio do Poriode 3.1 1.1925, p. 5 .  


