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ALÁCIO da Bolsa. Do de uma solicitação das Cortes 

 bolso^ porquê? Em- ' ! '' '' ' ' ! ' ' ' $ ' Constituintes, desenvolvem troba- 

bora o semântica des- O , i C O s  , a r a a v i i 1 lhasporo inventorior os .estorvos 

ta designação tenha que dificuliom o comércio, e su- 

evoluido, remetendo gerem medidos. Os dois proble- 

inicialmenie para a referência medieval de mos que encabeçam o respeciivo relatório são: 

bolsa ou cofre poro despesas comuns. pode dizer-se 

que este espaço apareceu paro constituir um ceniro de 

negócios. um espaço para a actividade dos grandes 

negociantes. paro ai se realizarem controtos comerciois, 

operações relativas a troca e leilão de mercadorios e de 

valores finonceiros. albergando parolelomente os insti- 

tuições directamente conexas a este tipo de actividades 

- o  Tribunol do Comércio e a Associação Comercial do 

Porto. criados em 1834. 

Como surgiu o Palácio da Bolsa? Numa perspectiva g e  

netico. pode dizer-se que tudo começou com a revolu- 

çâo liberal de 1820. iniciada no Porto, atrovés da cons- 

piraçâo de um pequeno grupo poliiico - o Sinédrio, 

iniimomente ligado aos meios de negócio portuenses. São 

esses meios de negocio que, representodos por uma 

~comissào de comercio do Proço do Porto,, no ãmbito 

a falto de representação, considerodo a 'roiz de to- 

dos os males,; 

. a folia de regulamentos. 

Pora responder a estas locunos, pedia-se, respectivo- 

menle: 

. um consulado ou Cãmora de Comércio, com as se- 

guintes atribuições: I I representar ao Governo e outori- 

dodes; 2) conhecer o estado da Praça. ou seia, as com 

tendos, a boa ou má fé das folèncios, as hobilitoções 

dos comerciantes. etc. 

um código comercial, que regulasse direitos e obriga- 

ções. 

N o  entanto. a vida do primeiro liberolismo foi curta. Por- 

tugal envolveu-se numa disputo entre liberais e obsolutistos. 

com estes o reocuporem o poder, só sendo desaloiados 

após a guerro civil de 1832-1 834, com o triunfo do 

designodo .Exército Libertador*. 



As regros pora os novos formos de.viver e proticor o 

comercio passaram a ser regulados pelo primeiro códi- 

go portugugs - o  Código Comercial dè 1833 -, pu- 

blicado ainda em plena guerro civil, com redacção de 

Ferreiro Borges (o monuscriio original foi, mais tarde, 

oferecido à Associoçõo Comerciol do Porto e integro o 

seu espólio documentoll. E o Código Comerciol que cria 

os Tribunais do Comércio, como órgãos exclusivos pora 

a conflituolidode co.mercial, e prevé o organização de 

ossocioções poro repíesentoção dos proços comerciais. 

Com o segundo liberalismo chego finalmente o procla- 

moção da 'liberdade de produçòo e circulação~. mos 

iornbém o reconhecimento do necessidode de ccoope- 

roção~,  facto esie que conduz a criação de ossocio- 

çães, nomeodomente do Associação Comerciol do Por- 

to, que englobovo genericamente os *negociantes. do 

Cidade, ou seio. os comerciantes, os banqueiros. os se- 

guradores, os fobricontes. 

O Polácio do Bolsa vai surgir neste contexto, sendo, de 

certo modo. umo emanação do proclomoçào definitiva 
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do sistema liberal. em 1834, após o guerra civil entre 

liberois e absoluiisios. 

Ferreira Borges foi uma figuro determinante poro o crio- 

ção do Polácio da Bolso, dai o ouro que desfruto em todo 

o envolv6ncia polociona. 

Quem foi Ferreiro Borges? Um jurista portuense de ideias 

liberais, que conspirou pelo liberalismo em i 820, inie- 

grondo o grupo já referido do Sinédrio, grupo este consi- 

derodo responsável pelo preporaçõo do revolução de 24 

de Agosto de 1820. que emergiu a partir do Porto, poro 

depois se esiender o Lisboa. Posieriormente, Ferreiro Bor- 

ges ocomponhou o processo liberol, vendo-se o braços 

com perseguições. tendo de seguir poro o exilio em 1 828. 

paro voltar com o Exército Libertador em 1832, vivendo 

o guerro civil e dando o seu contributo para o formulação 
do quodro iuridico do economia portuguesa. Poro olem de 

obros de direito e economia. o Código Comercial e o suo 

peça juridico mais marcante e interveniiva. 

Foi como Supremo Mogistrodo do Comércio. corgo crio- 

do pelo Código Comercial. que Ferreiro Borges orgonizou 

o Tribunol do Comercio do Porto e convocou os nego- 

ciantes da cidade poro Ihes propor o orgonizoção de 

umo Associação Comerciol (reunião de 12 de Dezem- 

bro de 18341. que pudesse funcionar como corpo re- 

presentativo poro diologor com os poderes do Estado. 

Teve o apoio de muitos negociantes. em porticulor de Ar- 

noldo Vanzeller. um negociante de origem holandesa, cuio 

familio estava há muito rodicoda no Porto. Arnoldo foi 

um dos muitos Iiberois que. tendo participado no revol- 

io liberol de 1828. teve de fugir para o exilio em in- 

gloterra. só voltondo ao Porto com o Exercito Libertodoi, 

em 1832, comondado por D. Pedro IV. 
Entretonto, Ferreira Borges irotoro de orronior um edifi- 

cio apropriado poro olbergor estas instituições e permi- 

tir outros aciividodes comerciois. nomeadamente os bol- 

sisios. E por estos rozões fundacionois que o figuro de 

Ferreira Borges estó presente no Polácio [otrovés do gron- 

de e feliz quodro colocodo no Biblioteca, da outorio do 

pintor Jose Alves Ferreiro Limo] e no toponimia envol- 

vente, dondo o nome o ruo fronteira ao Polácio do Boi- 

so, bem como ao Mercodo aqui existente. 

Foi Ferreiro Borges o responsável pela construção do 

Palácio? 

Não. A iniciotivo do Polácio e uma deliberoçóo do As- 

sociação Comerciol do Porto. Ferreiro Borges foi res- 



ponsóvel openas pela entrego do edifício, por parte do 

Estado, ao Tribunal do Comercio (órgão para produzir 

juizo especificamente no con(lituolidode inerente oo 

comércio, de formo a fugir ás delongas trodicionois in- 

compotiveis com o celeridode do vida comercioll e à As- 

sociação Comerciol do Porto. Esse edifício veio a estar 

no origem do Polácio. 

Tratava-se. então, do Convento anexo á igrejo de S. Fran- 

cisco. que, em 1834, estava em ruinos, dodo ier sido 

olvo de ataques miguelistos (supõese), uma vez que oqui 

estava aquartelodo o Batalhão de Caçadores 5, integrante 

dos forças liberais. No  noite de 24 de Julho de 1832, 

o convento sofreu um grande incêndio. que o reduziu o 

escombros, do qual apenas se salvou o Igreja. hoje umo 

dos ióios portuenses da arte barroca. Foi sobre estas 

ruínas que nosceu a primeiro Cosa da Praça. fruto de 

uma recuperação provisória que tratou openos de esta- 

belecer novos telhados, e se delineorom planos poro 

uma construção posterior. mois digna. que veio a resul- 

tor no Palácio do Bolso. 

Uma vez institucionalizado, o Tribunal do Comercio des- 

de 1 de Dezembro de 1834 que passou o funcionar na 

Caso da Proça, designação inicial dos ruínas do con- 

vento de S. Francisco. Com a implementoção do Tribu- 

nal do Comercio e a suo ocçõo. considerova~se, então. 

viver-se uma .;nova época  comercial^. com ordem. re- 

gularidade, certeza na lei e prontidão no julgamenio. face 

a novo ordem iurídico imposta pelo Código Comerciol. 

Convento de S. Francisco. Porquê as ruinas do Con- 

vento de S. Francisco e não outro edificio qualquer? Por- 

que o siiio em que se encontrovo implontodo este Con- 

vento era então o centro comercial do Porto, estreitamente 

ligado ao porto fluviol do Douro e ao principal cais, o 

cais da Ribeira, onde carregavam e descarregavam os 

numerosos veleiros do tráfico oceãnico. Por aqui se si- 

tuavom os principais ormozens e os cosas de impori-ex- 

por). A então ruo dos Ingleses lactuoi rua do Infonie 

D. Henrique), que se prolongovo pela base do actuo1 Pro- 

ça do Infante, chomovo o si as principais casos comer- 

ciais e era o verdadeira praça de negócios portuense. 

Era. de resto. ai, que funcionava ontes de 1834 uma in- 

cipiente associação de negociantes matriculados no 

Junta de Comércio (repartição económica do governo 

obsolu~o) a que davam o nome de Juntina, a qual se 

pode considerar c0mo.a precursora da Associação Co- 

mercial do Porto. 

Explicado a razão local. importo ainda dizer que o edi- 

fício possara a periencer ao Estodo, com a extinção dos 

conventos, em 1834. tendo grande número deste tipo 

de edifícios sido vendidos a porticulares e reutilizodos 

para as mais diversos funções. Um exemplo próximo é 

o Convento de S. Domingos, também adoptado a fun. 

ções comerciois [Caixa Filial do Banco de Portugol, de- 

pois Companhia de Seguros Douro). mos cujo cerco era 

fronteira o S. Francisco, vindo esta o servir para a crio- 

ção tonto do Mercado Ferreiro Borges como poro a crio- 

ção do actual praça do Infante D. Henrique. 

Tendo o Estado um espaço disponivel, que respondia 

às necessidades imediotas, tornava-se ojustodo solicitar 

o sua utilizoção poro fins comuns de interesse público. 

Foi o que aconteceu com o convento de S. Francisco, 

por solicitoçõo de Ferreiro Borges. Este pedido levou ò 
portaria de I5 de Outubro de 1834 que autoriza o uso 

do Edifício para o estabelecimento da Praça Comercial. 

Depois de instalado o Tribunal Comerciol, organizou-se 

a Associoção Cornerciol do Porto, sob convite do pro- 

prio juiz-presidente, Ferreira Borges, aos negociantes do 

Porto. em reunião de 12 de Dezembro de 1834. data 

que se pode considerar como fundadora da Associo- 

ção, embora a aprovação do Regulamento e a inscrição 

de associodos só ocorresse em reunião seguinte (24 de 

Dezembro 18341. Ali se objectivou. em discurso de Fron- 

cisco Jooquim Maio, que o Associoção defendesse os 

interesses gerais e porticulares do comércio e, por con- 

sequência. da agricultura, navegação e indúsiria, tendo 

em conto que *os comercionles formom uma nação no 

meio de todas os outras nações e náo conta entre si es- 

trangeiros, e por isso todos os negociontes de uma Pro- 

ça são membros dessa Praça e igualmente interessados 

no suo prosperidade.. Esta posição internacionalista ex- 

plico a sucessiva composição dos listas directivas da 

Associação. cuidadosamente organizados para equili- 

brar as representações das diversas nacionalidades en- 

tre os comerciantes da Praça do,Porto. 

Mal foi organizodo, a Associaçãò.desmultiplicou-se em 

iniciativos. Umas foram dedicados o melhoria do nove- 

gação na barra do Douro [instalação do telégrafo Foz- 

.Bolsa. tradução do Código Marriatt de novegação), 

outras dedicadas ò promoção de companhias (Banco 

Comercial do Porto, Companhia Segurança, Empresa 

do Borco a Vapor, Tipografia Comerciol. entre outras), - 
mobilizando os seus occionistos poro a subscrição de 

acções. 



Porolelomenie ouiros preocupações ocupavam o Asso- 

ciação. ligodas à insiolação no extinto convento. logo 

em 1835. a Associoção criara uma comissão paro iro- 

lar da abertura de umo ruo novo que desafogasse o en- 

trada do Polócio, a qual foi dodo depois o nome de 

rua Ferreiro Borges, no õmbiio de um conjunto de ho. 

menogens que o Associoção promoveu por ocosião da 

aposentaçõo do mogistrodo [que veio a falecer em 14 

de Novembro de 1838, consiruindo-lhe o ACP um mou- 

soléu no cemitério dálopal. A ruo é dada como con- 

cluido por 1838. com proiecio do arquiiecio municipal 

Joaquim Costo Limo. o mesmo que viria a projector o Po- 

lócio da Bolso [ero professor no Academio Poliiécnico 

do Porio, de que foi director]. A fixação de Ferreira Bor- 

ges inscreve-se na toponimio locol, coincidindo com o 

ofosiomento deste jurista das suas funções no Tribunal do 

Comércio. 

Entretonto o terreno fronieiro, que integrara o cerco do 

convento de S. Domingos, veio, mois tarde. o ser com. 

prado em hasta piiblico por pressão do Associoção Co- 

mercial do Porio, com o objeciivo especifico de oli se 

construir uma praça que desofogosse o Palácio em cons- 

trução e evilasse oulros conslruçòes. Com a expropria- 

ção pela Cãmara de alguns edifícios oo fundo do rua, 

gonhowse o espaço necessário poro o construçõo do Pra- 

ço fronieira, o que só oconieceu mais iorde. nos finais 

do século XIX. 

O sítio. O siiio envolvenie do Paiócio é. pois. um espoço 

com grandes marcos históricas no vida da Cidode [bos- 

to lembrar a próxima Cosa do Infante. onde lera nosci- 

do o principe responsavel pela empresa dos descober- 

tos q~airoceniisto~. COSO que, curiosomente. chegou o ser 

ponderoda poro o eventual construção do Polócio do Bol- 

so 1. O siiio do Polócio integra hoje os delimitações do 

espoço considerado Poirimónio Mundial. Mas este espoço 

sofreu grandes ironsformoções urbonisiicas durante o sé. 

culo XIX. de que se desiacom a ruo Ferreiro Borges, o 

Mercado do mesmo nome. o Praça do Infonie, um pou- 

co mais além o criação do ruo Mouzinho do Silveiro 

com o cobertura e encanamento do rio que por oli pos- 

so. Sem esquecermos o próprio Polacio do Bolso que se 

configurou como o elemento esiruturante dessos trans- 

formoções. 

O Polócio é, oinda, um exemplo vivo do reuiilizoção 

dos espaços conveniuais, fenómeno que ocorreu por 

todo o cidode [e pelo Pois). com o extinçõo dos conventos, 

e da emergência de um espírito comerciol mais vinco. 
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do e esclorecido, e, em sintese, uma memória do libe- 
ralismo. Pelas suas caracteristicas, logo ò enirada prin- 

cipal, pela conjugação de pilares e abóbadas e do pe- 

ristilo interior. nos apercebemos que se irota de um palácio 

que se ergue sobre um convenio. isto é, as morcos do 

ontigo convenio são ainda muiias e dotadas de funcio- 

nalidade. 

A concessão do edificio conventuol. Concedido oelo 

Governo o edilicio em ruinas do Convento de S. Fran. 

cisco poro o instalação do Tribunol e do Associaçòo 

Comercial, não surgirom logo meios suficientes para a 

recuperação. limitando-se esto a algumas salas provi- 

sórias, enquanio o resio do edificio se degradava. A 

Associação teve mesmo de voliar, provisoriamente, ò 

rua dos Ingleses. ao edificio da antigaJuniino. 

E colocou.se, então, a hipótese de consiruir, no porte su- 

perior dos obóbodos do claustro. escritórios comerciais 

para oluguer. cuios rendas permitissem caucionar um 

eventual empréstimo para o reconsirução. Mas esto so- 

lução não ovonçava enquanto o edificio estivesse sob o 

olçodo do Governo. pelo que o Associoçõo Comercial 

tomou o iniciaiivo de requerer ao Estado a cedência do 

Edificio. chamando a si a responsabilidade de recons- 

trução. Pora esse efeito. mandou elaborar, em 1839, um 

projecto paro o -edilicoção de uma Bolsa Comerciol na 

cidade do Porio. por meio de uma contribuição o lançar 

sobre determinados géneros que ironsitem na Alfãnde- 

ga. por importação e exportação, e no limite fixado numa 

tabelo que foz porte do mesmo parecer>. 

E com base nesie projecto que a Associação vai ser ou- 

torirado pelo ministério do Reino (com Rodrigo do Fon- 

seca Magalhães). em 23 de Novembro de 1840, a 

proceder òs primeiras obras. com recurso a hipoteca. E. 
depois de aprovada pelas Cortes uma proposta do go- 

verno poro a criação da Bolsa no Porto, sai finalmente 

o corio de lei de 19 de Junho de 1841. assinado por 

D. Moria II. que crio os condições poro a reconstrução 

que veio a originar o octuol Palácio da Bolsa. 

Que condiçáes? Genericamenie, essas condições eram 

as seguintes: 

. Era concedido ao corpo do comércio do Porto o edi- 

ficio queimado do extinto convenio de S. Francisco; 

Pora a reedificoção do edifício e estabelecimento da 

Praça e do Tribunal do Comércio ficava odstrito um im- 

posto sobre os generos despachados na Alfândega do 

Porto. a cobrar durante dez anos; 

A Associação Comercial do Porio. como representan- 

te do corpo do comércio, ficava encarregoda do ree- 

dificação do edificio e do sua conservação. bem como 

do adminisiração dos seus rendimentos poro manutenção 

e asseio; 

. A Associoção ficava autorizada, desde logo, a con- 

trair um empréstimo, servindo o imposto previsto paro 

amortização e juro. 

A reconstrução da edifício. A Associação tomou ofi- 

cialmente conta do edifício a 3 deJulho de 184 1 e lago 

deu inicio aos trabalhos de reconstrução. Depois dos 

trabalhos de limpeza de terreno, a primeira pedra para 

a construção do Palácio foi lançoda em 6 de Outubro 

de 1842 e as obras decorreram até 191 0. 
Em 1842, presidia ò DirecçãoJosé Henrique Soares, bo- 

r60 de Ancede, mos foi constituida uma comissão de 

obras. inicialmente presidida por João Allen. 

O projecto geral da reconstrução, que, no verdade, cor. 

respondeu o uma novo construção, quase inteiramente 

de raiz, pouco mais se aproveitando do que as fundo- 

çães e alguns espaços adossados ò Igreia de S. Fron- 

cisco, foi da responsabilidade do arquitectoJoaquim do 

Costa Lima. que dirigiu os obras até 1860. sendo mes- 

tre-pedreiro José Luis Nogueira. 

Sendo os recursos escassos, em 1846, a Associação. 

para poder acelerar o andamento dos obras, propõe 

oo governo uma novo tabela relativa ao  imposto para 

os obras da Bolsa> e entro em negociações com o Câ- 

mara Municipal para o construção da praça fronteira. 

Na  altura, a guerra civil da Paiuleia, veio interromperes- 

tas diligências, que só depois gonham oportunidade: a 

16 de Junho de 1848 as alieroçòes tributárias soliciia- 

das são autorizados por lei então publicada, ao mesmo 

tempo que o governo concedia os terrenos da cerca de 

S. Domingos ò Cãmara Municipal. E. em 22 de Março 

de 185 1, a Cãmara dos Deputados aprovava que o 

cobrança do imposio se prolongasse até ó conclusão 

das obras, depois consagrada par decreto de 5 de Ju- 

nhode 1851. 

Assim. a Associação Comercial do Porto, com o prolon- 

gamento da cobrança do imposto que recebia directo- 

mente da Alfândega para este efeito, ganhou mais iem- 

po para poder dar dimensão e dignidade ao edificio. o 

qual. na realidade, foi construido a custa de um impos- 

to especial qÜe o corpo comercio1 se dispôs o pagar. 

Aliós. o Associaçáo. prontifico~se. em 1852. peronte a 




