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E inserirmos os universal que assumiu. o des- 

grandes exposiçòes !i I I O I E C 1' O I R R . peito de outras exposiç&s on- 

universais que mar- D E V A G A R  teriores, nomeodomente em 

carom a segundo França, as quais se tinham con- 

metade do século Rs e x p o s i ç ó e s  i n d u s t r i a i s  finado ao âmbito nacionol. 

XIX na lógica eco- - 
nómica então emergente. ternos 

de reconhecer que elas, nas 
n o  P o r t o  o i t o c e n t i s t a *  

amostras de diversidade de pro- 

dutos que configuraram. representaram essencialmente 

um fenómeno homogéneo no domínio da catologaçòo 

e do propulsão de informação industrial e comercial"'. 

Que não bostava produzir poro espolhor o riqueza. co- 

meçava o ser dolorosomente demonstrado pela crise 

económico de 1848, o primeiro gronde crise capitalis- 

to, que o mesmo e dizer .crise de sobreprodução~. E com 

elo chegou [paro muitos) o falência do liberalismo opti- 

mista e do célebre enunciado da lei dos mercodos Uean 

Bapiiste Soyl. segundo o qual toda o okerto gerorio o suo 

própria procura, dai se inferindo a ilogicidode de crises 

em situações de mercado concorrenciol. Mos o reoli- 

Neste quadro sucintamente esboçado, como pode octuar 

uma zona periférica mas com ambições de realização 

industrial, voluntariosa mas tecnológica e economica- 

mente atrasoda, sobendo que é necessório expor, mas 

reconhecendo que expor não é só mostrar mas também 

mostror-se. arriscar-se. assumir confrontos? Eis um quadro 

de dilemas e de alguns fantasmas que dão corpo o ali-. 

tudes opostas e são observóveis no conjunto de exposi- 

ções industriais que o Porto apresentou ao longo do se- 

gundo metade do século XIX. 
Hó os entusiostos do progresso industrial e da tecnolo- 

gio, essencialmente do tipo cortista*. técnico ou eeque- 

dade nõo se coodunovo com o teoria e o consumo de- no indusiriol, que sugerem exposições e/ou ptotagoni- 

veria afinal ser estimulado, oromovendo uma a~roxima- zam eventos deste t i ~ o  e hó os que vêem nos ex~osições . , 

cão enire consumidores e ~rodutores: suscitar a orocura. uma ameaça õ estabilidade do trabalho nacional [Dar- 

organizar e sistematizar a oferta. dando-lhe visibilidade ticularmente os empresórios da têxtil), clivagens estas 

apelativa, classificar e apresentar os produtos airavés que se verificam no interior do próprio movimento indus- 

de cotólogos para dar o conhecer ao pijblico as varie- trial portuense [que por essas e outros razões surgiu ini- 

dodes produzidos pelo nova civilização industriol. do quol cialmente dividido em duos associaçõesl 

brotavam sem cessar surpreendentes utilidades poro o [rui- 

cão quotidiano, eram afino1 olguns dos obiectivos das 

grandes exposições. Nelos confluíam, noturolmente. ou- 

tros finolidodes. como as deseiodas afirmações de su. 

perioridade nacional num quadro de concorrência in- 

ternacional ou o verdadeiro banho ideológico que 

submergia os contemporãneos em octos de fé no pro. 

gresso das técnicos. dos ciências e do trabalho huma- 

no, crenças tipicos de um clima positivista. Exposições 

de que a realizado em Londres, em 185 1 .  culminando 

o fascínio do progresso na reolizoçòo do Polócio de 

Cristal, se tornou o parodigma. sobretudo pelo corócter 



Veiamos dois casos típicos de atitudes oposias nos mea- çobrariam face a invasão estrangeira, através da de- 

dos do século XIX: monstração de preços e qualidades [e. mois tarde, não 

1. Verissimo Álvares Pereiro é um artista-inventor que par- se consova de dar o exemplo de tèxieis alemães que t i -  

ticipo na fundoção e em sucessivos direcções do Asso- veram um importanie salto nas exportações. nomeado- 
cioção Industrial Portuense, onde se bote por medidos mente para Portugal, depois que demonstraram em Lon- 
modernizadoras. A seu credito inventivo, tinha algumas dres a sua vontogem na relação preço/qualidode, 

patentes registados, como a de fabrico do grés ou a do elaborando poro isso um catálogo próprio, apesar dos 

contador de água paro efeitos de fornecimento de águo esforços ingleses paro não se exporem preços). Posições 

canalizada a domicílio. Para ele. as exposições de Pa- defensivos que vai esgrimir por altura das outras expo- 

ris e de Londres represeniovam .;um fomento novo. e tal. sições. 
vez sem semelhante para a generolização. adiantamento 
e progresso das artes,. no medida em que o visualizo- 

çõo de novos obiectos convidovo ò imitação ou esti- 

mulovo operfeiçoamentos. Princípios que lhe pareciam 

*óbvios poro todas as inteligéncios~, e que o levavam 

o propor [em 20.12.1852). num sentimento de entusios- 

mo. que o Associação promovesse 'umo exposição de 

todo a qualidade de oriefactos e de produtos noturois, 

não só do pois como do estrangeiro. A dita exposição 

abriria de 1 de Maio a 30  de Junho de 1853 e teria 

um iúri poro avaliação dos produtos e otribuiçào de me 

dalhos [ouro. prata e bronze]. A sua proposto ficou à es- 

pera de melhor ocosiõo, segundo veredicto da ossem- 

bleia.gerol. 

2. Antonio do Silva Pereiro de Magalhães é um indus. 

trio1 têxtil. proprietário de umo das fóbricos mais impor- 

tanies do Porto. o Fabrico doJacinio. crioda nos inícios 

do século por seu poi e largamente ompliado por si. Vi- 

rio o tornar-se célebre como polemista emotivo e persis- 

tente a favor do proteccionismo, a favor do qual publi. 

cou inúmeros e alimentou varias polémicos 

entre os anos 50.90. Quando em 1855 era convidodo 

o participar numo exposição nocionol então projecto- 

do, hesitava por [quanto as exposições possam iulgor- 

-se vantajosas por uma parte não são efectivamenie por 

outra.. iulgondo que poro o aperfeiçoamento e desen- 

volvimento do indústria nacional hovia outra solução iá 
comprovodo pelo história - o proiecção otrovés da 

pauta olfondegória. Paro si .a exposição poderio ser 

vontojoso poro o governo se orienior do estodo dos nos- 

sos man~faciuras, se todos os industriais fossem exposi- 

tores e expusessem tudo quonio fobricom~. mos havio ra- 

zões para muitos o não fazerem, de cuios ideias iambém 

comungava"'. Uma dessas razões seria o exist6ncia 

de uma pauto insuficientemente protectora. pelo que 

uma exposição não deixoria de sublinhar esse ospecto. 

divulgondo os pontos fracos que mais ropidomente so. 

Esto duolidode de atiiudes em relação ó funçõo dos ex- 

posições marcom o clima envolvente de todas as reali- 

zoções deste tipo na indijstria portuense em oitocentos 

e as hesitoçáes que em torno delos se desenvolvem. Ex- 

por, sim. mas devogor e cuidodosomente. E,  quando ol- 

guém se obalonçor o iniciativas mois ousados e tentar 

o modelo cosmopolito, fica a sober que não conto com 

o apoio dos principais industriais da Cidade, como o ex- 

perimentaram dolorosamente alguns dos organizadores 

do exposição internocionol de 1865. Diz-me que expo- 

sição queres, e dir-te-ei de que lado estas. poderia di- 

zer um portuense de oitocentos. o ditodo 

popular e tendo como referência o dicotomia livrecom- 

bismo vs. proteccionismo no que se refere o miliiontisrnos 

de política poutol da altura. Por isso não há um discur- 

so unânime sobre as exposições indusiriois no imprensa 

e. embora raromente seiam condenadas de forma ex- 

plícito. elos acabam por ser pretexto para a defesa. em 

forma de polémica. dos dois ideais opostos acima re- 

leridos. 

Não toi só no Porto que houve resistências à universoli- 

zação dos exposições: os industriais fronceses reogirom 

do mesmo modo em 1849. por temerem o confronto 

com as indústrias de ouiros poises. só o realizando em 

1855, após o exemplo inglês. E no verdadeiro febre 

de exposições que depois se realizorom em diversos 

países estrongeiros quase todos se remetiam o âmbitos 

nacionais ou quando muito selectivamente iniernocio- 

nois. de formo o acautelarem os segmentos de merca. 

do nacionol que maior interesse revesiiom. 

Considerondo o cronologia. contabilizomos cinco ex- 

posições indusiriois no Porto: i 857. 1861. 1865. 1891. 

1897. Podemos dizer que a primeiro é meromenie lo- 

cal, a segunda e 10 de Eimbito nacional, com umo pe- 



quenissimo intervenção estrangeiro. sendo ombas da 

responsobilidode da Associação Industrial Poriuense. As 

resiontes são da inicioiivo do Sociedode do Polócio de 

Cristal Portuense: o de 1865 assume carácter interna- 

cional: os duas últimos. que superam um hiaio superior 

o um quorio de século. são de ãmbiio estritomenie na- 

cionol. Temos assim uma ideia de exposiçõo indusiriol 

que gonho forço e se expande para refluir numa fase pos- 

terior. 

A primeira exposição é uma tímida experiência que re- 

toma os primeiros desígnios da Associação Industrial 

Portuense, em que o apelo de Verissimo Álvares Pereira 

oirás relerido só começa o realizavse em 1856. por 

novo proposta de Gouveia Pinto. conjugoda com uma 

outro ideio que por Ió germinavo - o da exposiçõo 

permanente nos solas da Associação. A verdade é que 

loi gonhondo dimensão. sendo necessorio arranjar um 

espaço amplo, que veio o ser o enlão recentemente 

construido Asilo de Mendicidode Por esso razão. veio 

a realizar-se apenas em 1857, surgindo em simuliãneo 

com o Exposição Agricola, esta do inicioiivo da Socie. 

dode Agricolo do Porto. Embora ridiculorizodo por ol- 

gumo imprensa por se ter reolizado num lugar que dova 

azo o ironia [o forço da indústria o revelar-se numa caso 

de mendicidade!). ocobou por ter uma ofluêncio razoó- 

vel de público e a gerar algum interesse entre os indus- 

triois, o que permitiu relonçar o ideia em moldes mais 

sólidos: proiectou-se logo outro exposição para 186 1 ,  
paro a qual se obteve o apoio do governo (subsidio de 

dois conios de réis e garaniia da visita reol. pelo popular 

D. Pedro V), gerando-se deste modo uma onda de en- 

tusiasmo geral que conduzirá à exposiçõo iniernocional 

de 1865, poro o qual se criou uma sociedade [exterior 

ó Associaçõo Indusirial. mos muito liderado por sócios 

de outros associações - a Sociedade Agrícola e o As- 

socioção Comercial) e se construiu um edifício opropria- 

do - o Palócio de Crisial. cujo nome bastará para de. 

nunciar o inspiração inglesa. 

A exposiçõo de 1861 [de 25 de Agosio a 16 de Se- 

tembro], que se reolizou no Palácio da Bolsa [então ain- 

da em construção), representava só por si uma reconci- 

liação enire os grupos de inieresses económicos: para 

além do sua aberiuro á produção agrícola, a exposi- 

ção representava a entrada festiva do indúsirio no Pa. 

Iócio da Associação Comercial [que uma década antes 

criara eniraves à constiiuição do Associoção Industriol 

Portuense, cujo criação via como uma fractura. porque. 

foce ao Código Comercial vigente, se considerava 

único e legítimo representonte de todas os actividades 

económicas). Ribeiro de Só. um industriolista atento a 

esta 'bizarro hospedogem*. não se esqueceu de subli- 

nhor a porticularidode de, por esse facto, a exposição 

exprimir *bem a ideio de comunidade de inieresses que 

ligam o trabalho e o copiiol nas manifesioçóes em que 

aparece unido. quer estas periençom 6 indústria comer- 

cial, fobril ou og r i ~o la~ '~ ' ,  soudondo o fim dos ontago- 

nismos entre os ptotogonistas dos vários romos de octi. 

vidodes. E o participação de uma missão esponholo 

expressamente convidoda pela AIP, atroves de uma suo 

Filial na Caiaiunho, dava o loque internacional, neste 

coso precioso em altura de polémicas iberistas. mos- 

trando a parte sensata de Espanha, a que respeitava 

o Hisiória e procurava estreiiar pacificomente relações 

económicas. 



Por iudo isso, a exposição era. apesar das reservas de 

alguns, uma fesia popular. um hino ao trabalho. às má- 

quinas, à ilustração da missão do indústria, a qual se iro- 

duzirio em .produzir muito e baraio. e *provar a perfeiçõo 

dos métodos de trabalho em iodos os artelacios I...) 
depois que a generoiização do maquinismo facilitou 

os meios de aperfeiçoar o fabricação de iodos os 

obiectos~141. Poro olém disso. a exposição inserio-se num 

movimento mais amplo. o das exposições já realizados 

anteriormente em vários locais: era o caso nacional do 

exposição de Lisboa, realizado em 1849. que terá tido 

algum efeiio na opiniáo pública numo oliura de grandes 

dissensões poliiicas. ajudando o impor os movimenio- 

ções sobre os melhoromenios maieriois que confluem no 

fontismo; ou a de Londres. em 185 I ,  que congregara 

diferentes nações com histórias anteriores de ontago 

nismo mas que não se escusaram ao ~abroço fraternal 

que os ligou no exposição*. procurando substituir as imo- 

gens de guerra do primeira rneiode do século na expres- 

sõo 'da linguagem universal da conveniência público, 

que é peicebida por todos as nações, na permuiação 

constante dos produtos do inteligência e do irobolho~~". 

O Porto indusirial convocava, agora. esie papel pacilisio 

dos exposições, chamando poro o Norie esie iipo de ini- 

ciativas e fazendo de uma exposição local uma exposição 

nocionol, no medida em que oli se apreseniovam produ- 

10s das principais fóbricas nacionais. numa incontestóvel 

supremacia face ós anieriores mostios nacionais, incluindo 

as representações mandados o Londres e Poris. porque se 

faziam sentir os impoctes dos melhorios políticos nacionais 

e dos descoberios técnicos em geral. E sucessão das ex- 

posições criava o expectativa e o obrigoçõo de se opre 

sentarem sempre os progressos entretonto obiidos. consti. 

tuindo só por si um instrumenio pocifico de emuloção, numo 

crença opiimisio própria dos períodos de expansão eco 

nómica como ero aquele em que se vivio. 

Claro que, ao nível do reolizoção concreta. hovia mui- 

to ainda a melhorar. Afirmova o imprensa que para se 

poder esiudar uma exposição indusiriol eram indispen- 

sáveis dois insirumentos bósicos: 'as classes em que se 

dividem os produtos expostos e o coiólogo desses mes- 

mos produios~. Oro o coiólogo não foi realizado em 

tempo util [O Comércio do Porfo publicou-o oos poucos 

durante o iempo do exposiçòoj. mas afinal esse jó tinha 

sido um hondicop dos exposições de Londres e Poris e 

explicava-se sobretudo pelo folio de habituoção dos in. 

dustriois o este tipo de realizações. sonegondo ou toi. 

dando com as informoções respectivas ò organização. 

Em iodo o coso. o exposição de 1 86  1 revelou uma im- 

porianie mobilização industrial. com um iotol de 952 
exposiiores. apresentando algumas das principois uni- 

dodes empresariais do Pais. que aproveiiorom para dor 

uma ideia do operfeiçoamenio iecnológico dos suas co- 

pocidades indusiriais. como aconteceu pariicularmente 

com algumos fundições do Porto [as de Mossareios. 8i. 

colho, Bolhão~"". E leve a visiia e o incentivo do popular 

monarca D. Pedro que a visitou por três vezes, no õm- 

biio de uma visiio real mais alargada ao Norte"'. 

N o  regresso dessa viagem, vindo de Brogo para Lisboo. 

D. Pedro V passo de então de novo pela exposição e 

vai inouguror a construçõo empreendido pela Sociedo. 

de do Palócio de Crisiol Poriuense, assinando um auto 

e donçondo um punhado de terra em um carrinho de ser- 

viço.. no local que lhe estava desiinado: os ierrenos do 

Torre da Marca. 
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Qual era o obieciivo desta sociedade? Nada mais do 

que a criação de um palácio que. a semelhança do Po- 

Iácio de Crisiol londrino, fosse desiinado o exposições 

de diversa indole [ogricolos. indusiriois,.comerciais. artis- 

ticas). Pretendia-se um espaço amplo para as exposi. 

cães, que seria rodeado de parque. jardins. plonias 

exóticas e aves, havendo projecios para espectáculos, 

academia e banda de música. Mos o Palácio de Cris- 

tal não derivou do seio industrial [embora a direcção 

da Associação Industrial Portuense apoiasse o iniciotival. 

antes nasceu originalmente do Sociedade Agrícola do 

Porto [muito pelo eniusiasmo de Alfredo Allen), agregan- 

do pessoas de valia apela suo posição. foriuna e pairio- 

tismo,, isto é. associou executivos da Câmara Munici- 

pal [que iroioram de ceder terrenos municipais e proceder 

as expropriaçães restantes]. entusiosios da agronomia, 

ocodemicos e ~brosileiros~ [como emigranies de reiorno 

endinheirodos]. Talvez o razão de, felizmente, ter pre- 

dominado a preocupação estética sobre o do funcio. 

nalidade, surgindo um palácio aiardinado que perdurou 

em vez de barracões iransitórios. 

Os problemas de construção do Palácio. uma iniciativa 

totalmente privada, não foram pequenos. pois iam des- 

de os dificuldades com as expropriações ao pouco en- 

tusiasmo na subscriçõo das acções. que nunca foram 

subscritas na iotalidode. falhando os dois grandes gru- 

pos nos quais se colocavam maiores esperanças: o da 

colónio de emigrantes no Brasil, em litigio com o gover. 

no por causo do quesião consular do Barão de Morei- 

ro, mas também em período de queda cambial; uma 

grande porte de  capitalistas importanies do Porto. cuio 

nome não se enconlrou nunca na lista dos accionislos~ 

por considerarem a empresa 'como desnecessário e or- 

riscada,'". Mas a história das dificuldades de consiru- 

ção do Palácio de Crisiol Portuense ia é conhecida, es- 

crita que foi por um dos seus protagonisios - o Conde 

de Somodães. 

E ainda do seio do direcção do Sociedade do Palácio 

de Cristal que porte a inicioiiva do inauguração do edi- 

fício em 1865 com uma exposição iniernocional. Onde 

reside o problema desia decisão? N o  facto de não ter 

na devida conto a crise que o indústria têxiil, largamente 

preponderante no Porto, atravessava por esta aliura. de- 

vido á *fome de fio, ocosionoda pelo guerra do Se- 

cessão nos Estados Unidos e o cansequente rarefacção 
do oferta de algodão no mercado mundial. Os despe- 

dimentos e a miséria operária iinhom-se agravado subs- 

ioncialmenie desde 1863. pelo que o exposição, com 

O seu fausto, não encontrava o conjuntura propicio"'. 

Compreendem-se. assim. os ausências significativas de 

industriais do Porto, principolmenie da têxtil. tanto na ex- 

posição, como no disiribuição de mercês honorificas 

concedidas pelo rei a quem se empenhou no processo 

da Exposição. bem como a demonstração da sua oni- 

mosidade nesie contexio. 

Além disso, hovia que superar o cepticismo de alguma 

imprensa, principolmenie lisboeta [vd. Jornal do Comer- 

cio] mas também portuense [vd. Jornal do Porio), que du- 

vidava da capacidade de ombrear com a França e a 

Inglaterra e recomendava por exemplo openas uma ex- 

posição peninsulor ou aié o adiamento: não havia locais 

de hospedagem. os transpories eram maus, o Palácio não 

era suficieniemenie amplo para acolher os estrangeiros, 

excesso de deslumbromento e desconhecimenio do es- 

iodo industrial do País. ou até os incómodos e perigos 

do invasão de esironhos para os habitantes da cidade. 

o risco de descrédito iniernacional. eram alguns dos ar- 

gumentos apresentados de enire uma longa lisia. O Jor- 

nal do Porio que combateu com forie argumenioção o 

Exposição Iniernocionol concluía: (..I a iesia do inau- 
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então, Moriono de Carvalho, fez sentir esse propósito dutos industriois novos, revelando o introdução da me- 

ao monárauico Conde de Samodões. aue ~residia ò canizacõo em sectores trodicionais. como era o caso . ,  . 
Sociedade do Polócio de Cristal e que, por seu lado, 

não poderio perder uma oportunidode de relançar o Pa- 

Iócio para a organização de eventos para que o edifi- 

cio estavo vococionado e que poderiom ajudar a re- 

solver o grave crise financeira que pesova sobre a 

Sociedade desde o sua fundação. A Sociedade toma a 

iniciativa de promover a Exposiçõo, convocando para 

esse efeito o Associaçõo Industrial Portuense. Apesar 

das reticèncias iniciais e ameaça de abstençõo por 

parte do Associoçõo, onde iá se sentavam alguns re- 

publiconos, o con[ugoçõo de objectivos acabou por 

se realizar numa exposição ~exciusivomente nacional.. 

de formo a agradar aos industriais proteccionistas. 

De formo precipitada. quase de improviso. dada a 

sobreposição dos obiectivos politicos aos interesses 

económicos. A exposiçõo abriu os suas portas de 

22.1 1.189 1 a 17.1.1892. pois como reconheceu o 

Conde de Somodões. .quase que não foi onunciada, e 

arranjou-se de um dia poro o outro,. mois precisomen- 

te, os expositores tiveram menos de um mès entre a re- 

cepçòo do convite e o dia da abertura. Era preciso 

obsequiar o Rei com -elementos de vida. do cidode 

do trobalho. dado que do parte do Palácio havia ape. 

nas um logo com gruta a inougurar l"'. Diz o Conde 

de Somodòes: 

Nunco se realizou exposkõo em iõo pouco iempo. Ao 

sino1 de reunir, comporecerom os indusiriois com os seus 

produtos, não fobricodos o d  hoc, mos oqueles que 

formam o seu siock comerciei, o que é muito mois útil, 

próiico e verdadeiro do que essos exibições de mero 

curiosidode que enchem por vezes os viirines dos 

exposições. A opresentoçòo que neste momenio se fez 

ao público é exaciomenfe aquilo que os indúsirios 

têm sempre pronto para oferecerem aos seus fregue- 

ses "''. 
Foi portanto uma exposição simples, que excluiu júris e 

diplomas, esse ritual de confronto e de incentivo que 

sempre permite fazer distinções entre os expositores. 

Dodo o carácter apressado da exposição, predomina- 

ram os produtos de indústria ligeiro, fáceis de tronspor- 

tor e organizar em pouco tempo, nõo se vendo as ho- 

bituais golerias de máquinas que normalmente constiiuiam 

os centros de atençõo dos visitantes. Os têxteis ocupa- 

vam as atenções, mas no total a mostro distribuio-se por 

24 classes e tinha a particularidade de apresentar pro- 

dos lacticinios. conservas, cortiças. quimicos, etc.. ain- 

da que de formo modesta, o persistência dos artesona- 

tos tradicionais [como a ourivesaria) ou a exibiçõo de 

produtos minerais de extrocçõo nacional [carvão]. 

Apesar das reticèncios e das criticas ò falto de interes- 

se por porte do governo no estudo da exposiçõo. com 

o excepção do impulso inicial para que ela se realizasse 

em tempo oportuno, a ~exposiçõo portuguesa, de 189 1 
parece ter constituído um modelo à medida do indústria 

nortenha. Em 1897 reolizo-se outro que. não apresen- 

tando os motivaçòes politicas do anterior, se apresenta 

do mesma formo, ou seia. com curto intervalo entre o aniin- 

cio e a aberiuro, de forma que, praticamente, os indus- 

triais só podiam apresentar produtos de fobrico geral e 

não os especialmente preparados para uma exposição 
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festivo, além de outros elementos comuns, como era o 

catalogaçõo dos produtos. Todavia, na exposição de 

produtos de 1897 ia não se verifico apenos o exibição 

de produtos mos há de novo concurso. com iúris e otri- 

buição de medalhas. atino1 um elemento cada vez mais 

importante ó medido que o' morkeiing se afirmo e o ró- 

tulo e o anúncio passam o ser estruturas de publicidade 

que incorporam informações sobre os classificações 01- 
cançodas em diferentes exposições: coleccionar meda. 

lhas possou o ser um bom cortõo de visito dos produtos 

na sua oproximação ao cliente'"'. Sublinhe-se. contudo, 

o papel de liderança do Sociedade do Palácio de Cris- 

tal [e particularmente do Conde de Somodães, um ve- 

terano da exposiçõo de 1865) na organizoçõo destas 

exposições finisseculares que congregaram um número 

de expositores que pouco passou do meio milhar cada 

uma, embora a Associaçõo Industrial Portuense tenha 

dado o seu apoio oficial o ambosll'l. 

Com o dobrar do século as grandes exposições assen- 

ies no promoção industriol tendem a desaparecer, para 

se ~ronslormorem essencialmente em encontros de cultu. 

ras, de cièncias e dos grandes inovoções técnicos. sen- 

do muitas vezes orgonizados bilateralmente em função 

de politicos de aproximoçõo que o mundo económico 

crescentemente fechado aconselhavo. N o  campo estri- 

tomente industriol, surgem outros tipos de eventos mois 

operacionais no mercado e mais lucrativos - os feiros 

indusiriais. E nos feiros que os industriois do Associoçõo 

Portuense começam a pensar quando sentem chegado 

o horo de tomar inteiramente o iniciotivo. o que ocorre- 

rá em 192 1, com a feira realizodo oindo no Palócio de 

Cristal. Troto-se de um novo modelo de exibiçõo de pro- 

dutos que ganho corocteristicas periódicos, com espe- 

cializoçõo em determinados segmentos do mercado, 

que ossumem uma função eminentemenle comercio1 e 

iécnico. 0 s  empresorios procuram, no medida do pos- 

sivel, iugir aos aproveitamentos poliiicos e de concor- 

rência nacionalista que as grandes exposições sempre 

encerravam, para se fixarem antes em en- 

contros periódicos de vendas. que oju- JORGE 
dom a estruturor carieiros de encomendas FERNANDES 
e, noturolmente. a produzir lucros. ALVES 

Trabalho desenvolvido no FLUP. no ãmbiio do Proiecio gEsiru- 

turos SócioEconomicos e Industriolizoção no Noite de Poriugot., 
patrocinodo pelo FCT. paro intervenção no colóquio .O Mundo 
IberoAmericono nos Grandes Exposições.. Lisboo, CICTSUL. 
4-5 de Junho de 1998. 
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