


Os Bra~ileiros de Toma-Viagem 
no Noroeste de Portugal 



Os Brasileiros Empresários 

e Investidores 

Ao r- i páhia, temporária ou definitivamente, o brasiieim enriqnecido, aiém de manter 

os seus negócios em terras de Vera Cruz, interessou-se também, muitas vezes, em aplicar os seus 

capitais e experiência empresarial em projectos individuais ou em parcerias económicas. Esta 

dinâmica repercutiu-se nas mais variadas áreas, do comércio à indústria, da agricultura aos 

serviços, do investimento imobiliário à mineração, da banca aos seguros, da imprensa aos irans- 

portes. Embora o sector comercial continuasse a manter a preferência, verifica-se a emergência 

de algumas experiências patrocinadas pelos brasileiros a nível do indus~alismo, da gestão de 

capitais, dos investimentos públicos e dos serviços que a modernidade exigia, as vais, no quadm 

do desenvolvimento português de então, não deixariam de se revelar inovadoras. 

A partir de 1867 novas possibilidades surgiram, em virtude da abertura legislativa às sociedades 

anónimas; a limitação da responsabilidade civil e a emissão de acções criava oportunidades 

de aplicação de capitais até aí não praticadas, impondo-se como alternativa aos tradicionais 

depósitos bancários ou à aquisição de títulos de dívida pública. 

Se, por um lado, é evidente esta diversidade nas áreas de intervenção económica, por outro, 

não se pode olvidar que o volume do investimento do brasileiro de torna-viagem seria 

sempre proporcional à sua disponibilidade de capital e à sua inserção nas redes de influência 

económico-política. 

Alguns destes empreendimentos, gerando lucros rápidos e vultuosos, proporcionaram ainda 

ouims ganhos ao brasileiro que regressava ao seu país, garantindo-lhe um crescente protago- 

nismo no plano social: o reconhecimento público do seu prestígio, tantas vezes premiado 

com a nobilitação, a participação activa na vida política local ou nacional e a intervenção 

filantrópica e benemerente. 

Num país de fracos recursos e débil fomento industrial as iniciativas empresariais destes 

homens tornaram-se, pois, significativas. Este núcleo pretende sugerir, através de alguns 
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praça do Porto, aansaccionava com o Brasil as mais diversas mercadorias, nas embarcações 

que então possuía. Transportando produtos de vários proprietários que com ele estabeleciam 

contratos de fretamento devidamente formalizados pelos respectivos conhecimentos, estes 

exemplos que aqui trouxemos expressam também a importância que as ligações Porto-Brasil 

se revestiam nesta época. Assim se compreende a importância das informações comerciais, 

como por exemplo as respeitantes aos preços correntes dos géneros em grosso provenientes 

do Brasil, que animavam esta praça e que podemos ver estampadas em publicações perió- 

dicas da época, como aquela que seleccionámos para este níicleo. 

Nos finais de Oitocentos e nos inícios da nossa centúria, outros serão os investimentos na área 

comercial destes brasileiros de toma-viagem. Tirando partido de um hábito que alcançava 

então um assinalável êxito e que tinha no Brasil um óptimo fornecedor de matéria-prima, o 

consurno do café, no início do nosso século, esteve na base da abertura do botequim 

A Brasileira. Local de encontro obrigatório de jornalistas e intelectuais da cidade, este estabe- 

lecimento teve na sua fundação a intervenção de um desses brasileiros. Com efeito, o regresso 

do Brasil do farmacêutico Adriano Teles que, em Mir~as Gerais se havia dedicado à cultura do 

café, esteve na base de uma sociedade comercial que, envolvendo outros investidores, tornou 

possível a abertura deste afamado botequim. Possuindo uma fábrica de torrefacção de café que 

visava conferir maior qtialidade ao produto final, este botequim abriria as suas portas ainda em 

1903, na rua de Sá da Bandeira, numa cerimónia oficial bastante concorrida. Transitando, em 

Agosto de 1916, para novas instalações num prédio dessa mesma artéria, A Brasileira não dei- 

xou de ser inovadora nos processos de publicidade, servindo gratuitamente café à chávena aos 

seus clientes durante os primeiros treze anos e comemorando especialmente cada aniversário 

com a oferta de brindes e entusiásticos festejos. A publicação de um quùizenário literário e publi- 

citário seria outra das suas iniciativas no plano cultural, obtendo a colaboração de intelectuais de 

renome e introduzindo uma dinâmica inovadora no plano das publicações da época. 

No plano dos investimentos de carácter industrial dos brasileiros de torna-viagem, são precoces 

os sinais deste tipo de empreendimentos, pelo menos na cidade do Porto. Ainda antes da inde- 

pendência da colónia sul-americana, beneficiando do surto industrial pombalino da década de 

1770, encontramos o recém-chegado João da Rocha (1729-1799) a fundar a Fábrica de Louça 

de Miraguia (Novembro de 1875), localizada na rua da Esperança, contígua à igreja de 

S. Pedro de Miragaia. Concorrendo com as já estabelecidas fábricas de louça de Massarelos (ca. 

1766) e C a v a q d o  (1768), a Fábbca de Louça de Miragaia laboraria durante mais de setenta 

anos, apenas interrompidos pelas invasões francesas e lutas liberais. 

Em pleno século XIX, a Chapelaria a Vapor Costa Braga & Filhos é outro exemplo deste 

tipo de investimentos industriais de brasileiros regressados ã pátria. Após uma estadia de 



vinte e quatro anos no Brasil, onde esteve ligado à indústria dos chapéus, Francisco Autónio 

da Costa Braga fundaria no Porto, em 1866, uma fábrica de chapéus que tinha anexa uma 

loja comercial, situada na central rua de Santo António, n." 194. Apostando num sector que 

registava ainda um grande sucesso na exportação para o Brasil, mais uma vez, o seu fundador 

investiu nesta fábrica não apenas o capital financeiro indispensável, como também aplicou 

aqui os conhecimentos adquiridos no Seu percurso migratório no Brasil. Na década de 1880, 

o êxito desta iniciativa, várias vezes premiada em exposições internacionais, permitira-lhe separar 

o edifício da fábrica, situado - a partir de então, ria rua Fmeza,  n." 49 - do estabelecimento 

de vendas, que permaneceria no local inicial. 

Ilustrando também este tipo de iniciativas, em que se aliava a disponibilidade de capital ao 

conhecimento adquirido na experiência migratória, pode referir-se a Fábrica Corifiança do 

Porto, fundada por Autónio da Silva Cunha, um emigrante da Baía, após o seu regresso a 

Portugal ocorrido em 1883. Tendo, no seu início, apenas irna máquina e quatro costureiras, 

em 1888 apresentava já um assinalável progresso, tendo sido uma das primeiras a aplicar 

em Portugal a força do vapor às máquinas de costura. Instalada, desde 1894, num grande 

edifício situado na rua de Santa Catarina, n." 155, ocupando mais de 1000 metros quadrados, 

encontrava-se já munida de iluminação eléctrica nas suas instalações. Dispondo de esiabe- 

lecimento comercial anexo à fábrica qne, nesta altura, produzia as próprias caixas de cartão 

com que embalava os seus produtos exportados para o estrangeiro, nomeadamente para o 

Brasil e para África, em finais de oitocentos empregava cerca de mil mulheres que, com cerieza, 

pelo seu número assaz invtilgar, deve ter inspirado Aurélio Paz dos Reis a imortalizar a siia 

saída numa película animada, tal corno em França tinham feito os irmãos Lumière. 

Exemplo de intervenção de dinheiros de brasileiros foi também a Cornparzhia AuriJcia, criada 

em 1867 sob a designação de Sociedade Aurifícia, mas que, a partir de 1869, aparece já com 

a denominação que haveria de manter até Iioje. Fnndada por um conjunto de indivíduos, onde 

pontuava Joaquim Rodrigo Pinto, entre 1882 e 1884, teve como Presidente da Assembleia 

Geral António da Silva Monteiro, o nosso conliecido Conde de Silva Monteiro. Este brasileiro 

terá participado como capitalista e accionista interessado no desenrolar dos negócios da 

empresa, embora se desconheça se participou directamente na sua administração. 

Fora do Porto, muitos outros exemplos de investimentos industriais semelhantes podem, 

ainda hoje, ser referenciados. Assim acontece com a Fábrica de Fiaçcio e Tecidos de Santo 

Tirso que, apesar de constituir uma empreendimento distinto dos que até aqui descrevemos, 

porque traduz uma iniciativa testamentária de um emigrante reiornado do Brasil, neste caso 

o conhecido conde de São Bento, não deixa também de representar um esforço de dinamização 

da actividade têxtil na região Norte. 



Recebendo uma intervenção mais efectiva e directa de brasileiros de retomo, que aí  investiram 

os seus capitais e participaram da sua gerência, encontramos a Fábrica Têxtil do Bugio, 
fundada em 1873, por José Florêncio Soares, e a Companhia de Fiação de Tecidos de Fak, 

fundada em 1886, por José Ribeiro Vieira de Castro, à frente de um conjunto de accionistas. 

Situadas em Fde, de onde, no século passado, partiu para o Brasil um importante núcleo de 

emigrantes, estes empreendimentos industriais representavam também o resultado de um 

despique entre as famílias dos seus fundadores que, então, apresentavam posicionamentos 

políticos opostos. Introduzindo uma dinâmica de progresso, a Companhia de Fiação de 
Tecidos de Fafe disporia já de inovações assinaláveis como um bairro operário, cantina, creche, 

lactário e escolas inspiradas no modelo de industrialização inglês, estruturas utilizadas como 

instrumento social de controlo dos seus mais de mil operários. 

A intervenção de brasileiros no tecido económico do Norte, com especial destaque para a cidade 

do Porto, traduziu-se, como acabámos de verificar, num conjunto de iniciativas que muito 

beneficiaram da sua capacidade financeira, essencial para o vultnoso investimento que, geral- 

mente, significava montar uma indúsi~ia de raiz, apostando na utilização do maquinismo que, 

assim, permitiria aumentar a rentabilidade e a produção. Capital, conhecimento e experiência, 

de tudo um pouco beneficiaria o tecido industrial nortenho, o que, por si só, jusiificaria que 

muitos desses brasileiros ocupassem lugares de destaque nos órgãos de influência económica e 

política como era o caso da Associação Comercial do Porto, da Associação Industrial do Porto 

e da Associação industrial Portnense. Desde cedo os nossos brasileiros se destacaram nos corpos 

gerentes destas agremiações, como por exemplo o Conde de Silva Monteiro, de quem há pouco 

fizemos referência, presidente da direcção da poderosa Associação Comercial enire 1875 e 

1877, também Isidoro Marques Rodrigues e Francisco Gonçalves de Aguiar, elementos da 

direcção da Associação industrial do Porto, ou ainda João Francisco Aranha, brasileiro que 

chegou a vice-presidente da Associação Industrial Portuense. 

Testemunho indiscutível desta dinâmica investidora no sector económico, foi a participação 

de brasileiros na fundação do Palácio de Cristal do Porto. Homens como o Visconde da 

Trindade, o Barão de Nova Sinira ou o Visconde de Barreiros são alguns dos antigos emi- 

grados no Brasil que se associaram a este d t u o s o  investimento. O Palácio de Cristal que se 

tomaria, ele também, num dos ex-libris da cidade em finais de Oitocentos, revelar-se-ia um 

dos mais importantes palcos para a divulgação de actividades de natureza económica, alber- 

gando exposições e mostras de materiais ligados à indústria e à agricultura, animando e incen- 

tivando o investimento de capitais nesses sectores. 

A banca constituiu, necessariamente, outra esfera de acção económica participada pelos 

barsileiros, a nível urbano. Tomando o Porto como exemplo, deve dizer-se que a sua presença 



se fez sentir desde os primórdios do sector, sendo vários os subscritores brasileiros na pri- 

meira institiiição do género fundada na cidade - o Banco Comercial do Porto (1835) - cuja 

direcção aperias por alguiis votos iião recai11 ein Joaquiin Ferreira dos Santos, futuro Conde 

de Ferreira, que na altiira possiiía cidadania brasileira. O peso destes homens de negócios 

que tinham conio clenorniriador cainuiri a esperiêiicia da eniigraçZo rio Brasil tomoii-se ainda 

mais expressivo 110s dois baricos posteriorrrieiite criados na capital iioriciiha: o Mercaiitil 

Portuerlse (1855), ein ciijos corpos sociais se desiacararn José Joaquiin Leite Ciiimarãcs 

(Liitriro I3arão cle Nova Siiitra). António de Sousa Barbosa e Francisco Pinto de Miranda; já 

iio Bnilco Uiiião, Luridado ein 1862, participaram o Visconde dc Pereira Macliado, Delfiiri 

cla Ciiiha Liina, Maiiiiel Montciro Braga, Monreiro Guiinarães, Francisco José Cardoso, 

Joacliiiin Pinto Leite. Paralelarrierite, o reputado Bmsiliail ancl Portrig~lese Barik, coin sede 

no Rio de Jarieiro e qiie possuiu iirn estabelecimeiito ein Portiigal cnirc 1864 e 1865; contou 

ria siia génese coin dois portiiciises dc vulto: João José dos Reis, Coiide de São Salvador dc 

Matosirihos, e Rodrigo Pereira Felício, Conde de S. Maincde. Ainbos contribuírarn para a siia 

coriversão crn Eirglisl~ Baiik af Rio de Janeiro (1866) que se toriiori a iiistiiiiição haiiciria 

iriais iitilizada para os tradicioiiais saques cambiais a favor de Portugal. Esta visibilidade dos 

brasileiros rio sector baricário prolonga-se pelos finais da centúria e 110 século seguiiite como 

o comprova a acção do inaiato Viscoride de Barreiros que após o scri regresso, ern 1880, irite- 

groii o conselho fiscal do Baizco Cornéi-cio e Iiidiistrin, ou a de Cuperiino de Miranda que, 

radicado rio Brasil e ern colaboração com os dois irinãos qiie permaneciam erri Portiigal, 

participo11 110 Hairco Pop~ilar- Por-tug~cês (a partir de 1918), no Baiico Aliaizça (década de 

30) e na iiindação do Banco Porlugicês do Atlilntico (1942). 

A criação de coiripanhias segiiradoras foi iim poiico mais modesta, inas tambérn aqui se veri- 

ficou a participação de brusileiros; aliás, este foi uin sector tainbérn rraballiado por emi- 

grantes poriugiieses no Brasil, como o comprova a Cor~ipnrr/iia de Segiirvs Coi;fiaiiçn, 

furidacla no Rio de Jaiieiro pelo Conde de São Salvador de Maiosinhos, Salgado Zenha, entre 

outros. No Porto, a colaboração brnsileiru a iúvel dos segiiros foi pariiciilarmente visível em 

duas compaiihias: a Gamnlia e a Iizdenznizadorn. A primeira foi criada em 1853 e a ela esti- 

verarri associados, por exeinplo, Joaquim Pinio Leite, Maniiel Pinheiro Nves (o conhecido rival 

de Cainilo Castelo Branco) e o Barão de Nova Siiitra; qiianto à segunda, foi fundada erri 

1871 e registava riina especial vocação para os ramos marítirno e de iiicêndio. Por siia vez, 

o Banco Uriicio organizara ein 1863 uma secção de seguros de vida. 

É um dado consahido qiie os brasileiros, rriesirio regressados à pátria, rnantinharn frequen- 

teinente negócios no coiitinente siil-americaiio; seria pois impensável que a imprensa passasse 

ao lado das suas iriiciativas empresariais. num período em qiie eram evidentes as melhorias 
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técnicas 110 eqnil~anieiito tipográiico e os jornais sc iinpuiihain como 4." podei; pleno de vimia- 

lidades económico-políticas e multiplicador de intluêiicias. IJrgia opiimizar as ligações entre os 

dois países, agilizar o seti relacionamento ein vários sectores, peimiitar infonriações e experiênci- 

as, enfim, apostar iiiuna indústria com rentabilidades de divcrsos tipos. Coiii poucas excepções: 

estes jornais foram pihlicados ein Lisboa e algiins deles visavam assegnrar uina circulação crcc- 

tiva ria América do Sul, pelo que remetiam parte das respectivas tiragens para esse coiitinente. 

Todavia, tima das empresas pioneiras no género siirgiii rio Porio, sob o título Diário 

Mercairtil, político, literário, irrd~lstrial e agrícola, de Porliigal e do Brasil, ocorrendo a siia 

publicação entre 1860 e 1872. Já na capital, ao longo de uin quarto de século (1862-1887), 

pihlicou-se a Correspondêilcia de Po,%r~gal (Único jonrnl da ríl/irnn hora dospaquetesparu 

o Brasil), dirigida por Filipe de Carvalho e contando lia siia eqiiipe redactorial coin nomes 

como os de António de S e q ~ a  e Rodrigues de Freitas. Por sua vez, A Amirica teve uina vida 

inais eféiiiera (1868 a 1871) e enuncion no seti coinpleniento de título os objectivos da 

piiblicação: Periódico mensal dedicado a asst~n/os econórnicos r sociais e orgão, nn/r os 

poderesprí6licos d r  Portligal, dos interesses portugueses no Brasil e no Rio ria Prata. Coin 

prupósitos idêiiticos, quiçá mais alargados, O Allrintico foi fundado ein 1880 e manteve-se 

ein publicação até 1897, sob periodicidade quinzenal, com o sub-iítiilo Follia comrreinl, 

lilerária e ~ioticiosa, editada pela empresa do '"Jõrnal da iVoite" r expedida pelos paqlleles 

trarrsatlânticos com destúzo ao Brasil e repcílilicns do Rio da Prata. Saudando o "esl~írito de 

fraternização" no seti editorial, O Brasil sairi dos prelos, pela priincira vcz, cin 25 de Agosto 

dc 1871 e terminou a siia pul~licação Iiebdoinadãria em 15 de OiihdIro de 1877. O periódico 

Comircio e Iizdiís/ria, produzido ao longo de três décadas (1880 a 1910), pretendeu sobre- 

tiido divulgar as carreiras e actividades de homens dc ambos os países ligados i área eco- 

nóniica, como se explicita no corriplemento de títiilo: Po r tug~ l  e Brasil. Follza il~lstrnda com 

retratos e biografins. Augusto dc Castilho, Jaùne Victor e Lorjó Tavares constihiíi.ain a eqnipe 

directora de iuna revista ilusti-ada, qrie se piiblicoii eiitre 1899 c 1911: sob o sugestivo círulo 

Bmsil- Poi%ugal. 

Mas os próprios joriiais diários portiieiises qiie se fundaram na ceniúria passada, virido a 

constituir-se como referências centenárias da cidade, receberam impulsos decisivos de 6ra- 

sileúos; ressalte-se, por exemplo, o norne de Gaspar Ferreira Baltar, fundador e redactor d'O 

Primeiro de Janeiro (1868), oii aiiida o do coiisellieiro José Cuillicrine de Pacheco, conhecido 

pelo epíteto de "rei de Paredes", inentor do Jornal de Notícias (1888). 

As salas de espectáculo constituírani também iuna forma de investimento dos 6msileiros, reve- 

lando evidentes preociipações culturais aliadas i intenção de proinoção geral das suas coinii- 

nidades. Três exemplos ilustram uma situação recorrente no primeiro quartel do sécido XX. 
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Numa das artérias centrais da cidade do Porto, a Rua Passos Manuel, foi inaugurado, em 

Maio de 1912, o Olympia Kinema-Teatro, por acção do brasileiro Henrique Alegria; esta 

casa pioneira do animatógrafo foi palco das célebres projecções "electro-animadas-extra- 

-luminosasn, além de exibir magníficas sessões de variedades em que predominava a música e 

a dança, protagonizadas por reputados artistas portugueses e internacionais. Em 

Matosinhos, Emídio José Ló Ferreira, mais tarde Visconde de Trevóes, empregou o seu entu- 

siasmo e auxilio financeiro na consirução do Teatro Constantino Ne% inaugurado em 1905, 
este teatro recebeu nomes prestigiados da cena e possuía uma capacidade de lotação superior a 

meio milhar, sendo constitui'do por plateias superior e geral, galeria, balcão, camarotes e um 

amplo salão. Também a vila de Fafe foi dotada em 1923 com um belíssimo Teatro-Cinema, 

obra particular que se deveu à iniciativa de José Sumrnavielle Soares, neto de um dos mais 

destacados brasileiros do concelho, José Florêncio Soares. 
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Ri[>MiXl 
1961 - Rili de li~~ieiro 
Óleo sirbre tela 
7t  I 65,s x 6 ciri 

Po~io: Fiuidaçáo Dr. /\riuinio 
Cupertiiio de Miramdo 
(Foto: Nuno Fçverrim) 

225 Molheira 

F'&cico d~ 3 4 i m ~ i a  
[niarce R it rhoso) 
Finril <I« sáciilo XVITT 
Fai;~riyn 
12.1 r 21 CN (v 12 m a )  
l 'o~~o. Museu ~Miio~icipel Pooio 
(rni dcl>Ósito l i r i  M\liwrii Nneional 
Sodwn dos Reis), inv. ti.'' 515 (;L@ 



228 Retrato dos 
incorporadores da 
Companhia de Seguros. 
Confiança no Rio de 
Janeiro, Império do Brazil 



229 Letra de câmbio a 90 dias, 230 Apólice n." 1043 da 
do <cNew London & Companhia do Mucnry, 
Brazilian Banks, no valor no valor de 30$000 rs. 
de £ 319.19.9 

.i de Oiic~il>ro ilt* 1881 
'Tic~d;~c (;or~It%~ii (h,t~<It-ixc~. 
I). hlaria Rita Ferrrim rlns S;tr~ios 
Papel 
25 r I3 cni 
1'0170. <:oIeqito l>r. (.o~içdo 
Vaaconcrlos r Souia 

17 ~ l c  \ fdo  iIt. 1852 
'Ti1til;ir: \i.;co~irlr rle Curirl~nn 
Papel 
Zt X Y O < 1 l i  

Por10. C,oluccii« Di: Conçalo 
dc ~ ! a ~ c o i i ~ d ~ s  r IOUJ:I 5 

(Foco: Ediiardo Ctii~li;,) 

231 Folha Commercial 
(preços correntes dos 
géneros em grosso) 

30 de Dezriid~ro c@ 18:1i 
Papel 
+I x 28,s cm 
Porco. ihyuivo Hiai6ri<.o 
Vlririiripal do Porto. Arqiiivo 
Ihllás Anlújn I,cI~>o. (:011111s E 

Recibos, ri." 261 (2%) 
(Foto: Nuno Iiwrreii~~) 



232 Registo de Mercadorias 
da barca aAméiiar 

1838 
Papd 
3 3 x 2 6 5 ~  1 rm 
Porto, Arqiuvo Ilistóricn 
Muriicip~l da Porto, Arqu~vo 
Tmnris Aiaújo I,oho, Livro da 
Carga .. . [&I] Barca PUI I tipesa 
h é l i a  N " 10 
(Foco Niuiu Fevet~irn) 

233 Apontamentos sobre carga 234 Folha de registo de viagem 
e descarga de mercadorias da barca xAméiian do Rio 
numa viagem do Rio de de Janeiro ao Porto 
Janeiro para o Porto 

12 & Oiituhro cle 1838 
Papel 
16,5 x 22,5 wn 
Portu, Arquxvo FIist61iro 
Muoieipùl do Porto, Arqiuio 
'i'oinis Azriho Lobo, 
Conhecimcnrw. N." 275 (115) 
(Ibto hiuio Fevciriro] 

29 <Ia loovenhio de 1 839 
Pn,,eI 
10.5 x 32.5 wn 
Pono, Arquivo Histúiiro 
Muniripil do Po~to. Axqiiivo 
Toinis Arníi)o Lol,o 
(~onliw~iiiciitus, K." 282 (184) 



235 Folha de registo de viagem 236 Commercio e Industria 
mercantil do Rio de 
Janeiro ao Porto 

23 dc Maio dc 1829 
PsJ>rl 
15,s x 22 r n ~  
Porto, Arqiuvo His~órico 
Municipal du Pono. Arquivo 
Tomás Araíijo Lobo. 
Corilici.i~nrnrr>s, 3.0 255 ( I )  

237 O Brasil 

25 de A p t o  de 1871, no 1 
Papel 
t8 x h8 mi 
IA+boa Dibliuiera N;iuonul 
de Lisboa, J 5hh C 



0 8  ~ r n s i ~ e i r o s  d e  ' r o r n a - v i a g e m  

238 Brazil-Portugal 239 Ilustraçáo de peças 
construídas na fébrica 

8. d. 
Papel 
+t L 63 citi 

Porto. Culrqúo Josb i\ii)erto 
Queiiús Piriio I p i t ~  
(FOI": Tiiiia Frverrim) 



240 Balança 

S d 
Latão 
20 x 12 rin 
Pmto C o I e ~ ~ á < )  José Ahll,eiio 
Quciró-, Piiito I,CIIP 
(Fo~o i\'uiio Feveiciro) 

242 Estatutos da Companhia 
Aurifícia 
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243 Estandarte da Cooperaíiva 
Rodrigo Pinto dos 
operários da Companhia 
Aurifícia 

1891 
TPZI~O bordado a ouro 
200 x 100 cri1 

Porto. Colec* .ímé Alberto 
Queir& Pinto Leite 
(Fow Nuno Fewrem) 



244 Licença da f m a  Teles e 
Companhia para executar 
obras de ampliação 
na aBraziieirar 

245 O Palácio de Cristal 
E W. Sheiids' 

1863 
Aparela c guadie sob* papd 
90 r 120 m 
Porle, Mlisw Mmicipnl do Porto 
(em depírsiio no ivíuwii hcíond 
Svarcs dos Reis), iuv. 0." 224 



246 Balança com caixa 
e gaveta 

Fir~ak do s6illio XI)(/iiírio 
do sEculo XX 
Maikini, vidro e cobir 
36 x +O x 24 crn 

Fafc.. Corripanllia dr FiitGo 
r 'ficidos do F m o .  LíI.- 
(Foto: \Ttuio Fi~creivo) 

247 Medidor de mechas 
dos torces 

248 Balseiro 

1:in;iir do sérillo XlXIiiiíci~ 
<I0 siciilo XX 
Fei-n) a i:obie 
170 a 75 (n 12.5 r1.n) 

Fnlr, (:nn~l,anliia <Ir Fiaqãu 
c 'Tecidos do Fc~,ro, Ld." 
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249 Jardadeira 

Fiirilis do século XXIiiúcio 
r10 s~E11lo SX 
Madeira e ferro 
h5 x 80 x 63 rm 
Fde,  (:onipailiia dt' FiqZo 
c %ridos do Fri.1.0, 1,dl 
(Foto: Niuio I'rrereiro) 

250 Doubadora 

Finais du ni.rulo XIXLiriiciu 
rlo século XX 
Madeira 
75 x 75 r 38 cni 

I?alt., í:mrq,aiiliia de Fiaqão 
e Te<:icto.s do Ferro. Ld." 
(Foto: Nliuo Feveiriro) 

251 Lupa corta-fios 
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