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Catálogo Analítico 

Casa do Infante/Intervenções 

Este catálogo está organizado sempre em sequência cronológica. 
Divide-se em quatro partes: 

- Antecedentes 
- Processo de Zona de Protecção 
- Processo de Obras 
- Processo Administrativo 

- Antecedentes consiste na recolha de fontes documentais e cartográficas anteriores ao 
processo de classificação da Casa do Infante D. Henrique como monumento nacional, 
que ocorre em 1924. 

As três últimas estão interligadas, embora seccionadas em designações distintas, de 
acordo com a documentação que possuem. O conteúdo dos três processos 
complementa-se e funde-se, dado que o objecto de estudo é comum. Consequentemente, 
a documentação de um processo pode remeter para outro. 

Esta organização é semelhante ao Processo consultado na D.G.E.M.N. «Casa da rua da 
Alfândega Velha/Infante. Distrito do Porto, Concelho do Porto, Freguesia de São 
Nicolau. N.° IPA: 131213012»., parecendo-nos ser a forma mais correcta pelo qual deve 
ser exposto. Assim, toda a recolha arquivística das diversas fontes foi organizada 
sequencialmente nestes três processos. 

- Processo de Zona de Protecção, conforme a designação, consiste no resumo da 
documentação que reflecte as preocupações de monumento classificado: obras de 
restauro, projectos, pareceres, decretos, informações relacionadas com as disposições de 
protecção, obras sem autorização, obras impostas pela DREMN e as intervenções 
realizadas no decorrer deste período, (da data da classificação até à época actual). O 
Doc.l embora anterior à classificação de monumento nacional (1923), demonstra o 
cuidado aparente de restauro do edifício, motivo pelo qual é inserido neste processo. 

- Processo de Obras é o conjunto de documentação, que contempla as intervenções 
realizadas. 0 1.° documento é um antecedente em relação à intervenção dos Serviços da 
D.G.E.M.N. - (1958). A intervenção da D.G.E.M.N. é pormenorizada em autos de 
vistoria, orçamentos, memórias descritivas, projecto, curriculum dos Arquitectos: 
Alberto da Silva Bessa, Chefe da Secção e Rogério de Azevedo, autor do estudo de 
reconstituição. Após os estudos de reconstituição e maquetes realizadas 
contemporaneamente, há a existência da intervenção actual efectuada pelo Arquitecto 
Nuno Tasso de Sousa, com os estudos, projecto, maquete e o projecto de musealização 
ainda a decorrer. 

- Processo Administrativo reúne toda a documentação de ordens de serviço, ofícios, 
informações, pareceres, desde 1912. 
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casa do Infante / intervenções 

Antecedentes 

índice 
Doei - Fontes Documentais. 

Doc.2 - Carta de aforamento de Gonçalo Vaaz de Coiros e de Caterina de Coiros sua molher, a 
Caterina Diaz molher de Johan Diaz. Arquivo Brandão Pereira. A.H.M.P. 1499. Documentação 
inédita. 

Doc.3 - Libelo da contenda das cazas, chamadas da Moeda. Arquivo Brandão Pereira 
A.H.M.P. 1577,1614, ... Documentação inédita. 

Doc.4 - Fontes Cartográficas. 

Doc.5 - Excerto de documento "Evolução da Planta da Casa da Moeda", autores: DORDIO, 
Paulo; REAL, Manuel Luís, apresentado no EUROMINT, C.M.P., 2002. 

Doc.6 - Rua do Infante D. Henrique: 
- 6.1 Livros de Plantas, A.H.M.P. 
- 6.2 Arquivo Distrital. 
- 6.3 Relatório da Câmara Relatório da Câmara Municipal do Porto, Porto. 1839, p. 135. 

Doe. 7 - Rua da Alfândega: 
-7.1 Livros de Plantas, A.H.M.P. 

Doc.8 - Rua da Fonte Taurina: 
- 8.1 Livros de Plantas, A.H.M.P. 

Doc.9 - Síntese do levantamento de Livros de Plantas (6.1; 7.1; 8.1) com a localização dos 
edifícios em Planta actual e comparação com estudo de Planta de TELLES, Ferreira. 

Doc.10 - Administradores/ Guarda - mor da Alfândega - Arquivo Distrital do Porto: Arquivo 
de Magalhães Bastos. Livro 7 - Capela de S. Francisco, ADPRT/MON /C. SFPRT - Livro 6054 
Rolo n.°71 Folio 227/228 

Doe. 11 - Informações adicionais sobre a propriedade de Manuel Guedes - Arquivo Distrital do 
Porto: Arquivo de Magalhães Bastos. 

Doc.12 - Publicações de Maqueta e Planta «Olhares sobre o Porto medieval», pelo 
Departamento de Arquivo da Câmara Municipal do Porto, 1999. - «Reconstituição das casas do 
Almazém» do século XTV, mandadas construir por D. Afonso IV, segundo estudo de Manuel 
Real e Rui Tavares - desenho pelo gabinete do Arquitecto Tasso de Sousa, Maio, 1990. 
Alfândega medieval, maqueta (escalai :50). Trabalho efectuado com base em investigação de 
Manuel Real e Rui Tavares, posteriormente desenvolvida por Manuel Real, Ricardo Teixeira, 
Paulo Gomes e Nuno Tasso de Sousa. Execução de João Barata Feio e Ricardo Barata Feio. 
Desenho de Manuel Araújo. CMP - AHMP: 1990. 

Doe. 13 - Possível evolução histórica da Casa do Infante, baseada em imagens do Trabalho de 
Investigação de «Evolução do Espaço Arquitectónico em torno da Alfândega Velha -Casa do 
Infante», de Doutor Manuel Real, Paulo Dórdio Gomes, Ricardo Teixeira e Arquitecto Nuno 
Jennings Tasso de Sousa. 

Doc.14 - Recolha de Fontes Impressas relacionadas com as Janelas da Rua da Alfandega 
e outros assuntos referentes à Casa do Infante 
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casa do Infante I intervenções 

Antecedentes /Origens 

Doc.l Fontes Documentais 

Estes dados foram organizados de forma a permitir uma leitura cronológica dos 
acontecimentos mais marcantes nos antecedentes da Casa do Infante D. Henrique. Para 
que existisse uma sequência foram importados dados publicados na Alfândega do Porto 
e o Despacho Aduaneiro. Porto: Arquivo Histórico Municipal do Porto, 1990. Estes 
estarão assinalados com * antes da menção do acontecimento, e igualmente na fonte 
pela abreviatura A.P.D. A. 

Antecedeu, tes 

Data Acontecimento Fonte 
1238 Alvará de procuração que no ano de 1238 deu o Sr. Rei D. 

Sancho II para o bispo de Salamanca e o deão de Zamora 
para lhe pedirem absolvição do interdito. E outra para se 
compor com o bispo do cabido do Porto, sobre a redízima 
da Alfândega, e igrejas dadas em troco da jurisdição, 
referindo as injúrias e agravos de que os donatários se 
queixavam, e umas letras dos mesmos dirigidas aos 
delegados, em que lhe pediam a absolvição para El-Rei, e 
o efeito da composição da redízima e igrejas, e o trato do 
foro eclesiástico. 

índice Orig. 
Cabido, n°. 451, p. 
108-109 (L°. XV, 
fl. 26). Trasladado 
fl. 251 e 
seguintes, L°. 
XXX Sentenças]. 
A.H.M.P. 

1254 Bula «Cum a nobis», do Papa Innocencio IV, confirmando 
o contrato estabelecido entre o Bispo e Cabido da Sé do 
Porto e o Rei, sobre a redízima da Alfândega. 

Livro Grande, fl. 1 
A.H.M.P. 
[AP.D.A.;p.l23] 

1301 (Fim da Vila / Rua Nova / Rua Escura) 
Escambo de um pardieiro no local que veio a ser a rua 
Nova por umas casas no Fim da Vila que o cabido fez com 
João de Freitas no ano de 1301. 

[índice Orig. 
Cabido, n°. 537, p. 
131 (L°. XVIII, fl. 
8). Trasladado fl. 
54 e seguintes L°. 
XCm Sentenças]. 
A.H.M.P. 

1301 ("Rua "Nova") 
Carta de venda que Frei Árias fez a João de Freitas de um 
pardieiro no sítio que veio a ser a Rua Nova e do direito 
que pudesse ter em outro cabido na mesma rua no ano de 
1301. 

[índice Orig. 
Cabido, n°. 536, p. 
130-131 (L°. 
XVIII, fl. 7). 
Trasladado fl. 44 
e seguintes, L°. 
LXXIX 
Sentenças]. 
A.H.M.P. 

1306 Instrumento do contrato, feito em 1238, entre D. Sancho II 
e o Bispo D. Pedro e Cabido da Sé do Porto, sobre os 
direitos das portagens. 

Cabido. Originais, 
n.°65 A.D.P., 
[A.P.D.A.;p.l23] 
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casa do Infante / intervenções 

1316 (Viela) que taparam ante S. Nicolau, que vinha sair juso à 
Rua Pública da Ribeira, dando origem mais tarde à Rua 
Fonte Taurina e Praça da Ribeira. 

(C.C. - I, p. 60) 
AH.M.P. 

Origens 

1325 * 0 bispo D. João Gomes e o Cabido do Porto deslocam-
se aos terrenos que foram de Domingos Coelho, onde, na 
presença dos oficiais régios João Anes (almoxarife), 
Afonso Anes (escrivão) e frei Afonso (notário), foi lido 
um documento em papiro, denunciando a nova obra que o 
rei D. Afonso IV começara a edificar atrás das casas e 
praça da Fonte Taurina. 

Autos e Sentença 
de dúvidas e 
jurisdição entre o 
Bispo e a Cidade, 
fl.183-185. 
A.H.M.P. 
[A.P.D.A., p.123] 

1325 "Cunhal noroeste 
do edifício 
medieval, hoje 
integrado na cave 
do banco Borges 
& Irmão -
Fotografia por 
M.L.R., 
1983.AH.M.P." 
[A.P.D.A., p.41 e 
141.] 

1332 Venda que faz Estêvão Cristóvão a Bernardo Dias, de uma 
cãs, forno, enxido e sua figueira, situados em frente à 
Adega (sic) de El Rei. 

Pergaminhos, 
Livro I, doe. 16. 
AH.M.P., 
[A.P.D.A., p.123] 

1335 Alfândega / Construção) 
"Quando o bispo D. Vasco Martins regressou à sua 
diocese em 1335 encontrou já edificadas junto à Ribeira 
estas casa de Almazem ..." [0 edifício estaria em 
construção, mas a polémica estaria instalada...] 

(Toponímia 
Portuense, "0 
Primeiro de 
Janeiro" de 
28/04/1972, p.3). 
B M P . 

1339 (Corregedor / Vereação / Bispo) 
Instrumento por onde consta da oposição e protesto feito 
pelo Bispo e Cabido ao corregedor dentre Douro e Minho 
por pretender fazer vereação a esta cidade sendo ela do 
senhorio da sua igreja no ano 1339. 

[índice Orig. 
Cabido, n°. 668, p. 
161 (L°. XXII, fl. 
5). Trasladado fl. 
279 e seguintes 
L°. XXX 
Sentenças] 
AH.M.P. 
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casa do Infante / intervenções 

1348 (Alfândega / Fundação) 
"Item agravandosse o Bispo dom Pedro que entom era, 
dizendo que recebya delrey agravo em razom das casas do 
almazem e das outras que aquella razom fezera na dita 
Cidade..." 
Razão apresentada por D. Afonso IV em resposta ao 
agravo do Bispo a D. Pedro Vicente, por ter mandado 
construir as casas e almazem da Alfandega 

(Corpus Codicum 
- L p . 2 4 ) 
A.H.M.P. 

Livro Grande, 
fl2v-3, A.H.M.P.. 
[A.P.D.A, p.123] 

Ao cimo à esquerda: Couto de Cedofeita 
Ao cimo à direita: Couto do Bispo 
No centro pode-se observar a zona disputada entre o Bispo 
e o Rei. 
O vermelho: a alfândega 

Planta redonda de 
George Black, 
1813,A.H.M.P. 

[Imagem cedida 
no Gabinete do 
Arquitecto Tasso 
de Sousa] 

1354 * Agravos do Bispo contra o Rei, resposta deste e sentença 
dos juízes sobre a posse da Alfândega e o despacho das 
mercadorias. 

Autos e Sentença 
de dúvidas e 
jurisdição entre o 
Bispo e a Cidade, 
fl. 14-16 e 23-27 
A.HM.P. 
rAP.D.A] 

1354 Alfândega / Fundação) 
"El Rey fez juízes e poseos no Almazem que ouvissem os 
feitos do mar o que nunca foi ca todolos feytos Civijs e 
criminaaes hijam perante os Juízes da dita Egreia e do 
Bispado." 

(Corpus Codicum 
- I ,P -14) 
A.H.M.P. 

1354 (Alfândega / Fundação) 
"Mandou El Rey fazer nas herdade da dita Egreia do Porto 
casas de almazem e outras pêra aluguer e comprou ortas e 
manda em elles fazer casas e Ruas das quaaes ortas a 
egreia do porto e o Bispo ssohiam a aver o quarto e o 
dizimo como de ssua herdade própria." 

(Corpus Codicum 
- I L p . 13) 
A.HM.P. 

1354 (Alfândega / Construção) 
"Acordo imposto por sentença de cinco juízes árbitros em 
25 de Outubro decidiu-se que as casas do "almazem" 
ficassem como estavam ..." 

(Toponímia 
Portuense, "O 
Primeiro de 
Jan."de 
28/04/1972, p.3) 
B.P. 
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casa do Infante / intervenções 

1370 Casa da moeda - Para a controvérsia dos privilégios e 
liberdades concedidas aos moedeiros da cidade escusando 
os de certas contribuições e serviços a cidade, pelo que 
muitas pessoas se faziam passar por oficiais da Moeda, ao 
longo dos séculos XIV e XV. 

Pergaminhos L°3, 
n°13e21: 
Vereações L°0 . fis 
57 v: Livro A, fis. 
3 v. 4. 12-14. 163 
v.-164; Livro B, 
fis. 91-93 v. 
A.H.M.P. 

1374 (Alfândega / Urbanização) 
"Deste tempo por diante começaram os reis a aforar 
terrenos e a forar casas, urbanizando-se o local, pelo 
menos a partir de 1374, reinado de D. Fernando" 

(Toponímia 
Portuense, "O 
Primeiro de 
Janeiro" de 
28/04/1972, p. 3) 
B M P . 

1378 Casa da moeda - "Regimento e Ley que El Rey D. 
Fernando fez sobre moedas" 
Refere a moeda de "brudas" (Barbudas?) feita na cidade 
do Porto que era "mynguada da ley" não sendo "esas 
brudas iguaes em peso nem verdadeiro valor da outra 
brudas q foro fectas em Lixboa. Manda assim recolher 
"todallas brudas que tiuerem da moeda q foy feita no 
porto, q som de cinqu° letras, que dizem porto por letra e 
nõ som breue", e mais á frente "as dietas Moedas lauradas 
feitas no pto (Porto) das dietas conq° letras nõ valham 
cousa em todo este regno.". Mais à frente diz que seja 
lavrada na cidade de Lisboa e do Porto "aa ley e peso de 
estes dyn (dinheiros) novos ~q ora correm ficando o 
monarca de mandar dar as "casas e os outros apostam 
-etos—q som p~r (próprios) e pertencer pêra fazer moeda 
em as dietas cidades de Lixboa e do Porto". 

(o regimento está 
publicado em 
ARAGÃO 1874: 
I. 349-351 e 
parcialmente 
transcrito em 
Marques 1978: 
247-250) 
A.H.M.P. 

1378 Carta do rei D. Fernando autorizando o Concelho a levar 
água do seu almazem para. fazer dele um chafariz para 
beberem os animais, tal com já havia sido facultado no 
tempo de D. Afonso IV. 

Pergaminhos 
Livro 2, doe. 52 
A.H.M.P. 
[A.P.D.A., p.123] 

1388 Provisão por que o Snr. Rei D. João I determinou para 
cessar a queixa do Snr. Bispo e cabido para se pagar tudo 
o que se lhe devesse à sua igreja da redízima e outra 

[índice Orig. 
Cabido, n°. 444, p. 
106 (L° XV, fl. 
19). Trasladado fl. 
284 e seguintes 
L°. XXX 
Sentenças]. 
A.H.M.P. 

1388 

qualquer coisa que até ali se lhe devesse aprontando-se-lhe 
o mesmo pagamento dali em diante assim como se 
pagasse a ele e a sua fazenda, fazendo que os mercadores 
lhe pagassem de tudo o que levassem para França ou 
Inglaterra ou em fazenda, ou em dinheiro, conforme o seu 
valor. Ano 1388. 

[índice Orig. 
Cabido, n°. 444, p. 
106 (L° XV, fl. 
19). Trasladado fl. 
284 e seguintes 
L°. XXX 
Sentenças]. 
A.H.M.P. 

1390 Casa da moeda - Carta de foro a Estêvão Francisco de 
uma casas que "partiam com "Almazem", com casas que 
são de El-Rei e com a moeda, e por outra banda com "rua 
pública que vai para as Congostas"" 

(Chancelaria de D. 
João 1, L° 2a. fis. 
47.) 

(BOLETIM 1961: 
10). A.H.M.P 
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casa do Infante / intervenções 

1391 Casa da moeda - Domingos Anes da Maia, Tesoureiro da 
Moeda, recebe em chão de D. João I, "entre as casas onde 
de faz a moeda, assim como parte da almoinha que foi de 
Pedro Anes, e pela viela que vem arredor da dita moeda e 
rua pública que vai das Congostas para nosso almazem" 

(Chancelaria de D. 
João I, L° 2° Fis. 
60) (BOLETIM 
1961: 10). 
AH.M.P. 

1392 (Acordo Rei / Bispo Cabido) 
Contrato original feito pelo Snr. Rei D. João I e o Bispo e 
Cabido da catedral do Porto, para cessarem as dúvidas que 
havia sobre a jurisdição da cidade, e interdito nela posto, 
obrigando-se o dito Monarca a dar pela jurisdição dela aos 
donatários que alargaram três mil libras de moeda antiga 
impostas em herdades que as vendessem para se levantar o 
interdito declarando El-Rei poria na arca do tesouro da Sé 
com duas chaves no caso de haver paz ou trégua maior de 
14 anos 5 000 000 libras nos 2 anos seguintes e não 
havendo as meteria na dita arca, dentro de 5 anos, 
nomeando tesoureiros com o poder de comprarem bens 
em toda a comarca ainda que tivessem sido da coroa 
nomeadamente logo as sizas da cidade, a pagamento das 
ditas libras, e se obrigava a pedir a confirmação do Papa. 
1392 

[índice Orig. 
cabido, n°. 448, p. 
107, (L°. XV, fl. 
23). Trasladado fl. 
287 e seguintes 
L°. XXX 
Sentenças]. 
A.H.M.P. 

1396 (Alfândega) 
Carta régia que determina que os almoxarifes e os seus 
oficiais metessem o Bispo e o Cabido e seus caseiros na 
posse das terras reguendas, que lhe haviam tirado sem 
serem ouvidos e convencidos, e delas os não tirassem até 
que se julgassem por direito sobre a posse e propriedade 
dessas terras. Ano de 1316. 

[índice Orig. 
Cabido, n°. 935, p. 
224, (L° XXIX, 
fl. 50). Trasladado 
fl. 98 e seguintes 
L°. xcrv 
Sentenças]. 
A.H.M.P. 

1405 Alvará do Snr. Rei D. João I em que o almoxarife desta 
cidade pague aos donatários dos direitos reais aos três mil 
libras ou trezentas mil de outra moeda em que se tinha 
contratado sobre o interdito da cidade o que foi cumprido 
pelo dito almoxarife. Ano de 1405. 

[índice Orig. 
Cabido, n°. 431, p. 
103, (L°. XV, fl. 
6). Trasladado fl. 
312 e seguintes 
L°. XXX 
Sentenças]. 
AH.M.P. 

1405 Carta de El-Rei o Snr. D. João I por que determina, que o 
almoxarife desta cidade, não embaraçasse ao Rev. mo 
Cabido a cobrança da renda dos tabeliãs, e mais coisas que 
na dita carta são expressa consignadas para pagamento das 
trezentas mil libras enquanto não fossem acabadas as 

[índice Orig. 
Cabido, n° 529, p. 
129, (L°. XXVIIL 
fl. 2). Trasladado 
fl. 7 e seguintes 
L°.XXIX 
Sentenças]. 
AH.M.P. 

1405 

casas da Rua Nova. Ano 1405. 

[índice Orig. 
Cabido, n° 529, p. 
129, (L°. XXVIIL 
fl. 2). Trasladado 
fl. 7 e seguintes 
L°.XXIX 
Sentenças]. 
AH.M.P. 
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casa do Infante/ intervenções 

1405 Instrumento com o segundo contrato feito pelo Snr. Rei D. 
João L e o Bispo do Porto D. Gil e Cabido por ficar 
incompleto o primeiro feito com o Bispo D. João JH sobre 
as três mil libras, que novamente se obriga a pagar, e as 
impõem nos foros das casas da Rua Formosa, pensões das 
tabeliãs, rendas da Alfândega, trezentas mil libras da 
moeda que corria ao tempo desde 2o. Contrato, valor 
intrínseco das três mil libras da moeda que corria no 
tempo do 1°. Contrato. Ano 1405. 

[índice Orig. 
Cabido, n°. 907, p. 
218, (L° XXLX, 
fl. 6). Trasladado 
fl. 303 e seguintes 
L°. XXX 
Sentenças]. 

A.H.M.P. 

1406 (Fim do interdito) 
Letras de relaxação do interdito, que se havia posto nesta 
cidade pelo Snr . Bispo D. Pedro, por que o Snr. Rei D. 
João I tinha satisfeito aos pontos da jurisdição que havia 
embaraçado. Ano 1406. 

[índice Orig. 
Cabido, n°. 670, p. 
161, (L°. XXIL fl. 
21 e seguintes L°. 
XCV Sentenças]. 
A.H.M.P. 

1410 Foral ou Regimento da Alfandega do Porto, concedido por 
D. João L que manda lavrar três exemplares para serem 
arquivados, respectivamente, na torre do Castelo de 
Lisboa, no Cartório da Câmara e no Armazém do Porto. 

Pergaminhos, L.3, 
n.°40 A.H.M.P. 
[A.P.D.A., p.123] 

1417 Casa da Moeda - (A Casa da Moeda "partia com as dos 
Francas, filhos de Mestre Rogel, mercador)" 

L° 3o de Além 
Douro, fis. 4 v°, 
Chancelaria de D. 
João L L° 2a. Fis. 
22) BOLETIM 
1961: 27). 
A.H.M.P. 

1425 Casa da Moeda - Carta de aforamento de D. João I a 
Gomes Pais de Barros de umas casas na Rua Formosa "a 
porta da moeda". 

(Chancelaria de D. 
João I, L° 4a, fis. 87 
Vo). (BOLETIM 1961: 
27; REAL 1982: 19; 
REAL 1989: 9 e nota 
15). A.H.M.P. 

1427 Casa da Moeda - (Lisboa) Carta de D. João I relativa aos 
abusos dos que usavam dos privilégios dos moedeiros 

(transcrição em 
FERREIRA 1968: 
527, remete para a 
A.H.M.P. Livro 3o 

de Pergaminhos. 
Doe. 13 ANT. 
DOCUMENTAL 

1427 Casa da Moeda - (Lisboa) Carta de D. João I relativa aos 
abusos dos que usavam dos privilégios dos moedeiros 

1429 Casa da Moeda - Novembro, 8 (Emprazamento a João do 
Paço mercador sua mulher e sucessores de casas com 
frente para a Rua Nova situadas entre a Moeda e 
Almazem) 

Chancelaria de D. 
João I, L° 4o, fis. 
116) (BOLETIM 
1961- 27, 28) 
A.H.M.P. 
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casa do Infante / intervenções 

1433 

Inscrição do antigo pórtico da alfândega que contem a 
informação que a obra foi realizada sob a direcção de 
Gabriel Gonçalves, que assume as funções de Almoxarife 
do Porto em 1461. 

Epigrafe 

"Restos da padieira e nicho 
para a imagem da Virgem, 
que encimava o portal da 
Alfândega Velha, após a 
reforma do reinado de D. 
Afonso V." 

Provisão régia enviada ao Juiz da Alfândega do Porto, 
para que entregue uma chave ao escrivão do Bispo e 
Cabido da Sé do Porto e mande retirara as bestas e palha 
que estavam nas casas baixas, diante da Alfandega.  
Casa da Moeda - Fevereiro, 2 (Coimbra) 2a Carta de D. 
João I relativa aos abusos dos que usavam dos privilégios 
dos moedeiros 

Casa da Moeda - Carta regia dirigida ao conselho 
municipal do Porto. O rei Afonso responde a uma petição 
do concelho municipal do Porto, que solicitara a 
suspensão dos lavramentos "desta moeda de cobre" 
porque ela causava grande abatimento de suas rendas e 
estruicam de seu povoo' 
Doação do Snr. D. Afonso V da quantia de 50 $ rs. 
Brancos mandados pagar na Alfandega desta cidade em 
remuneração do prejuízo, que a Santa Igreja do Porto e 
seus donatários experimentavam com as 3 $ 000 libras 
contratadas com o Snr. Rei D. João I. Ano 1460. 

Acta de vereação 
municipal de 25 de 
Outubro de 1431, 
na qual se trata da 
restituição de 
dinheiros ao cofre 
das obras da Rua 
Nova, que se 
haviam utilizado 
«pêra as cassas do 
allmazem» p.i46 H.N. 

por 
1960 

"Fotografia 
M L R , 
A.H.M.P." 
[AP.D.A, p.48 e 
141] 

Cabido. Originais, 
n.°432, A.D.P. 
[AP.D.A, p.124] 

(transcrição em 
FERREIRA 1968: 
528 - 9. remete 
para AH.M.P. 
Livro A Fis 127-
127 v° 
ANTOLOGIA 
DOCUMENTAL 
A.H.M.P. 
Vereações. Liv.2 
fl. 245 v° 
(MAGRO 1986: 
13) 

[índice Orig. 
Cabido, n°. 442, p. 
105, (L°. XV, fl. 
17). Trasladado fl. 
327 e seguintes 
L°. XXX 
Sentenças]. 
A.H.M.P. 
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1475 Carta do Snr. Rei D. Afonso V que em virtude do contrato 
de El-Rei D. João I sobre o senhorio, e iurisdição da 

[índice Orig. 
Cabido, n°. 664, p. 
160, (L°. XXTL fl. 
1). Trasladado fl. 
7 e seguintes L° 
XCV Sentenças]. 
A.H.M.P. 

1475 

cidade com o Bispo Cabido, lhes manda pagar mais cada 
ano na Alfândega pelo aumento das libras. Ano de 1475. 

[índice Orig. 
Cabido, n°. 664, p. 
160, (L°. XXTL fl. 
1). Trasladado fl. 
7 e seguintes L° 
XCV Sentenças]. 
A.H.M.P. 

1499 

Data 
fínal: 
16 de 
Agost 
o, 
Villa 
de 
Santa 
rém. 

Doc.2 
Carta de aforamento de Gonçalo Vaaz de Coiros e de 
Caterina de Coiros sua molher, a Caterina Diaz molher de 
Johan Diaz. 
Valor: 
" (...) se aviiam por emtregues e paguos e satisfeitos dos 
ditos Gomçallo Vaaz e sua molher Caterina de Coiros dos 
ditos vinte mil reais per que lhes asy vemderam as ditas 
casas(...)" 
"( . . . ) pagarem ao dito Senhor de foro das ditas casas mil 

trezentos e oytenta e seis reais e sete pretos per/19 sasemta 
e nove reais e quarto de real de prata desta moeda ora 
coremte de cemtos e dezsete em marco e de ley de 
homze"(...); 

Arquivo Brandão 
Pereira 
A.H.M.P. 

1504-
1506 

Casa da Moeda - Referências à prata entrada na Alfândega 
de Vila do —conde, destinada a ser amoedada na Casa da 
moeda do Porto. 265,5 marcos (60,921 kgs), dos quais 4 
marcos são referidos como sendo "pêra o Bulhom" 

PEREIRA 1983, p. 
130. A.H.M.P. 

1518 * Alvará concedendo aos oficiais da Alfândega que 
gozassem dos privilégios de cidadãos, como se estivessem 
a servir a governança. 

Próprias, Livro I, 
fl.110 
A.H.M.P 
[A.P.D.A., p.124] 

1536 Casa da Moeda - Outubro, 4 - "Carta de el-Rei a Diogo 
Leite, Thesoureiro da Moeda da cidade do Porto 

(publicada por 
ARAGÃO 1874: 
doe. n°. 46). 

1577, 
1614, 

Doc.3 - Excertos: 
Libelo da contenda das cazas, chamadas da Moeda. 
Alegações: 
Os outorgantes alegam que as casas da contenda 
pertenciam ao primeiro morgado da Fronteira; mas 
também ao de Fermedo. "(...) possuidor da dita Caza de 
Simaens, também Senhor da Caza de Fermedo, de quem 
os outorgantes querem deduzir a sucessão." 
(...) Porque as armas dos Pereira e Sousas que se achão 
nas mesmas caza nenhuma prova podem fazer, que seijão 
de morgado (...)" 
Decisão: 
"(...) e consta expressamente da sentença dada a favor de 
João Pinto Coelho e sua mulher contra o Conde da Feira e 
outros." 

Arquivo Brandão 
Pereira 
A.H.M.P. 
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1587 Casa da Moeda - "Há ainda indícios do funcionamento da 
Velha Casa da Moeda, nas traseiras da Alfandega". 

(REAL 1989: 13 
nota 27). 
A.H.M.P. 

1590 "sendo admissível que em 1590 a sua actividade já tivesse 
cessado." 

(REAL 1989: 13 e 
nota 27). 
A.H.M.P. 

SEC. 
xvn 

(Pereira de Novais) - "Continua desta Cassa (da 
alfândega) a la parte dei Oriente está la Cassa de la 
Moneda, a que se entra por la Rua Nueba " 

Anacrisis 
Historial... vol. 
2. Porto 1913. D. 
37 38. 
(BOLETIM 1961: 
28; REAL 1989: 9 
e nota 16). 
A.H.M.P. 

SEC. 
XVII 

Num processo sobre a posse do prédio que dá acesso à 
viela, citam-se as Casas que "podetras intestão com a 
moeda d'EIReypara onde tem suas janelas". O referido 
prédio tinha duas lojas as quais "serve de dividir... a 
serventia da Moeda " 

(REAL 1989: 9 e 
nota 17 remete 
para (CRUZ 1946, 
149.) A.H.M.P. 

1607 "... só a 25 de Março de 1607 é que ela veio a ser 
oficialmente extinta, por alvará de Filipe III." 

(REAL 1989: 13 
nota 27). 
A.H.M.P. 

1608 - Alvará em que rei autoriza que as instalações da Casa da 
Moeda, que então extinguira, fossem utilizadas para 
armazenagem de cereal 

A.H.M.P. 
Próprias, L.° 4, fl. 
202) 
ANTOLOGIA 
DOCUMENTAL 
(REAL 1989: 11 e 
nota 23 aventa a 
hipótese de na 
sequência desta 
interrupção de 
laboração da Casa 
da moeda ter sido 
integrada na 
Alfândega). 

1621 Casa da Moeda - Numa "Memória das obras que são 
necessárias nesta cidade..." indica-se "que na casa da 
moeda se faca serventia pêra a Rua da fontedourina, e 
casas, almazens que se arendem pêra pão e asucres que 
rendão pêra a cidade e com pouca despesa se pode fazer 
boa renda" 

Vereações, L.° 43, 
fl. 287 v. (REAL 
1989: 11-12 e 
nota 24, 13 nota 
27, remetendo 
para SILVA 1988: 
I, 196). A.H.M.P. 

1642 Casa da Moeda. -Reactiva-se a amoedação no Porto, mas 
no almazem da Câmara , que é na Torre junto à Sé ( no 
local actual da obra do Arquitecto Távora). 

(AH. M. P. 
Vereações, Livro 
49 fis. 47 v e 54) 
(REAL 1989: 13 
nota 27) 
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casa do Infante I intervenções 

Inscrição no pátio. 
"Entrada do armazém 
principal da Alfândega 
Velha, antes do restauro e 
Escudo com as Armas 
Reais e inscrição de 1677, 
comemorativa da reforma 
do edifício, no reinado de 
D. Pedro II e sob a 
direcção do Marquês de 
Fronteira." 

Casa da Moeda - A Casa da Moeda retoma a laboração na 
Alfândega Velha. D. Pedro II nomeia o novo 
Superintendente da amoedação. Carta Régia de 18 de 
Julho que nomeia superintendente da Casa da Moeda o 
Doutor Sebastião Cardozo de São Payo, Chnaceler da 
Relação, a qual casa mandara abrir nesta cidade a 
requerimento do mesmo. 

Por ordem de D. João V a porta da Casa é fechada "de 
pedra e cal" 

Por ordem de D. João V reabre-se a Casa da Moeda, e 
"nella se recolheo todo dinheiro que estava em poder do 
Superintendente da mesma moeda" 

* Ofício do Juiz de Direito de Santa Catarina com a 
louvação e mais documentos relativos à demolição que a 
Câmara pretendia da Casa junto à Porta da Alfândega, 
para o alinhamento da rua. 

A.P.D.A., p.142 e 
168. "Fotografia 
de conjunto 1958; 
pormenor do 
escudo e legenda, 
1990" 
A.H.M.P. 

Próprias, L.° 7, fl. 
23. (REAL 1989: 
12 e nota 26). 
A.H.M.P. 

(A. N. T. T., 
Dicionário 
Geográfico do 
Reino de 
Portugal..., tomo 
XXX (Notícia da 
freguesia de S. 
Nicolau... pelo 
Abade Sylvestre 
da Costa Lima), 
fis. 1737 e segs.) 
ANTOLOGIA 
DOCUMENTAL 
A. N. T. T., 
Dicionário 
Geográfico do 
Reino de 
Portugal..., tomo 
XXX (Notícias da 
Freguesia de S. 
Nicolau... pelo 
Abade Sylvestre 
da Costa Lima), 
fis. 1737 e segs.) 
ANTOLOGIA 
DOCUMENTAL. 
Suplemento às 
Próprias, Livro 
15, fl.125 
A.H.M.P. 
[A.P.D.A., p.126] 
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Ofício do Director da Alfândega pedindo à Câmara que 
providencie para segurar a parte da parede da Alfândega 
que ficou exposta a algum roubo, por causa das casas 
demolidas. 

1856 Licença que pede João Marinho Alves para construir uma 
casa no ângulo da Rua da Alfândega com a Rua Fonte 
Taurina 
* Acta da reunião da Comissão Henriquina, em que foi 
lido um ofício da Direcção do Círculo Aduaneiro do 
Norte, onde era participado que, depois de ouvido o 
Governo, fora permitida a colocação de uma lápide «no 
edifício que está construído no terreno da casa onde 
nasceu o Infante D. Henrique». 
Na sessão de 20 de Julho a comissão resolveu solicitar ao 
Arquitecto Joel Pereira para realizar o projecto o mais 
rapidamente possível. 

1894 * Acta da solenidade da colocação da pedra fundamental 
do monumento a erigir-se ao Infante D. Henrique. 

1912 * Circular endereçada pelo procurador de Thomas Glass 
Sandeman, encarregado de vender a casa da Rua do 
Infante D. Henrique n.° 63 e a casa em ruínas da rua da 
Velha Alfândega. 

[Nota: Dados de Thomas Glass Sandeman estão contidos 
nos Livros de Plantas n.° 60 e n.° 107] 

1923 * Projecto para a reedificação do «prédio denominado 
Infante D. Henrique», que se encontrava em completa 
ruína, tendo a firma Lind & Couto, sua proprietária, 
requerido o acrescento de mais um andar. 
[Nota: Dados mais completos sobre Lind & Couto 
constam mais à frente em Processo de Zona de Protecção.] 

Próprias, Livro 
74, f.223v. 
A.H.M.P 
[A.P.D.A., p.128] 

Livro 19, fl.54 
Livro de Plantas 
[* Doe.8]  
Actas 
Comissão do 
centenário 
nascimento 
Infante 
Henrique, fí.7v-8 
A.H.M.P. 
[A.P.D.A., p.129] 

da 
5.° 
do 
do 
D. 

Actas de 
solenidades, fl.l 
A.H.M.P. 
[A.P.D.A., p.129] 

Imagem extraída do 
Henrique o 
Navegador, 
Fundação Eng. 
António de Almeida, 
Porto, 1994, p.169 

Documento 
oferecido 
expressamente 
para a exposição 
1990 e para vir a 
ser posteriormente 
incorporado no 
Arquivo. 
A.H.M.P. 
[A.P.D.A., p.129] 
Licenças de 
Obras, 404, 
fl.340-349. 
[A.P.D.A., p.129] 
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Antecedentes 

Doc. 2 Arquivo de Brandão Pereira 
A.H.M.P. 
Documento 22 - 1499, Agosto 10, Santarém 

Dom Manuell por graça de Deus Rey de Portugall e dos Alguarvess daaquem e dalém 
maar em Africa de Guinée A quantos esta nossa carta vyrem fazemos saber que por 
parte de Gonçalo/2 Vaaz Pesoa cidadão da cidade do Porto e de Caterina de Coiros sua 
molher nos foy apresemtada huma carta d' aforamento de que o theor delia tal he como 
se ao diamte seguee 
Saibham quamtos esta /3 carta de pura vemda pêra todo sempre vyrem que no anno do 

nascimento de noso Senhor Jhesus Christo de mil quatrocentos e noventa e oito anos 
aos vinte e sete dias do mês d'Abril da dita era em a cidade do Porto nas casas da 
morada de mim Pêro Caao/4 escripvam da Fazenda e Contas dei Rey noso Senhor 
estamdo hy de presemte Lopo Vaaz Soarez cavaleiro da casa dei Rey noso Senhor e seu 
almoxarife em a dita cidade e almoxarife e juiz dos seuos direitos reaees pareceo hy/5 
de presemte Caterina Diaz molher de Joham Diaz ambos moradores em a Villa Nova de 
Guaya termo da dita cidade filha que se dizia de Dioguo Gonçalvez das Marinhas e de 
Margarida Afonso sua molher/6 ambos moradores que foram em a dita cidade ja 
fynados filhos que deziam ser de Joham Afonso de Saa e de Margarida Gomez pay e 
may da dita Caterina Diaz e apresentou ao dito almoxarife huum prazo e titollo que/7 
tynha em sua maao— e erdeira que era per vertude do dito prazo que 
mostra seer feito per Joam Diaz scripvam e asynado per Lopo d' Almeida veedor que 
foy da Fazenda dei Rey dom Afomso cuja alma /8 Deus aja e aselado de seu sello 
pemdemte feito a seis d'Abril da era de mil quatrocentos e cinquenta e um anos de 
huumas casas que estam em a Rua Nova da dita cidade as quaees partem de huuma 
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parte com casa que trazia Joham de Paa-/9 ariz que ora viuve Joham e da outra com 
Rua publica que vay pera a fomte d'ourina e vay detrás com a porta d'alfamdega 
segundo mais compridamente se conthem em o dito prazo que asy pela /10 dita Caterina 
Diaz e seu marido foy apresemtado ao dito almoxarife perante mym scripvam 
requerendo lhe que porquamto ella e o dito seu marido estava em muita necesydade e 
dividas era necesario vender/11 as ditas casas nem menos podiam a el Rey 
pagar o foro delas nem menos poderem segundo a condiçam do prazo e que 
portamto requeriam ao dito almoxarife se as queria pera o dito Senhor e lha/12 dise por 
ellas o que lhe ontem dava ou lhe dese luguar pera as poder vender a quem lhas asy 
comprava e visto per o dito almoxarife requerimento e vista sua necesidade lhe fez 
pergunta/13 quem lhe comprava as ditas casas pera saber se era pesoa por honde o dito 
Senhor este noso seguro do seu e foro paguo em cada huum anno do foro délies e per 
ella dita Caterina Diaz foy dito que lhas comprava/14 Gomçallo Vaaz Pesoa cydadaao 
morador em a dita cydade e sua molher Caterina de Coiros que por ellas lhe davam 
vinte mil reais e visto per o dito almoxarife que eram e como el Rey por elles 
poder aver/15 aver emenda huum anno o foro délies disse e deu em reposta que nom 
que naas ditas casas per o dito Senhor amte lhe dava luguar e autoridade que as 
vemdesse ao dito Gomçalo Vaaz e sua/16 molher Caterina de Coiros comtamto que 
pagasem a sua alteza os direiros que eram obrigados a pagar e visto per a dita Caterina 
Diaz e Johan Diaz seu marido como o dito almoxarife dizia que nom queria as ditas/17 
casas pera o dito Senhor amtes lhe dava luguar e sua autoridade que as podese vemder 
ao dito Gomçallo Vaaz e a sua molher Caterina de Coiros que de presemte estavam os 
quaees receberam/18 sy as ditas casas e se obrigaram per sy e seus beens movees e de 
raiz dee meada huun anno darem e pagarem ao dito Senhor de foro das ditas casas mil e 
trezentos e oytenta e seis reais e sete pretos per/19 sasemta e nove reais e quarto de real 
de prata desta moeda ora coremte de cemtos e dezasete em marco e de ley de homze _ 
segundo se comthinha no dito prazo e per a dita Caterina Diaz/20 e seu marido 
vemdedores foy dito que elles se aviiam por emtregues e paguos e satisfeitos dos ditos 
Gonçalo Vaaz e sua molher Caterina de Coiros dos ditos vinte reais per que lhes asy 
venderam as ditas casas /21 e por ellas teerem ja recebidos délies e lhe entregaram 
perante mim sripvam o prazo das ditas casas e por demetidas de sy e 
emcorporadas em o dito Gomçallo Vaaz e sua molher Caterina de Coiro/22 e se 
obrigaram per sy e seus beens moves e de raiz ávidos e por aver de em todo tempo lhe 
fazerem booa e de paz a vemda das ditas casas e esto poerem per sy e as suas proprias 
custas comtra/23 qualquer pesoa ou pesoas que lhas contrariar quiser compra das 
ditas casas e prazo delias e por lhe asy de todo esto comprazer lhe mandarm ser feita 
esta carta de vemda e a mandou/24 dar ao dito Gomçallo Vaaz e sua molher Caterina de 
Coiros e a seus herdeiros per elle asynada e aselada com o sello redondo que amte elle 
dito almoxarife amda. Feita per mim Pêro Cãao scripvam da Fazenda/25 e Contos no 
dito dia que foram vinte e sete dias dio mês d'Abril da era de noso de noso [sic] Senhor 
Jhesus Cristo de mil quatrocentos e noventa e oito annos nas quaees casas sam em 
fatiota o quall Gomçallo Vaaz e a dita sua molher/25 receberam em sy o dito prazo e se 
obrigaram com todallas crausolas e comdiçoees comtheudas no dito prazo e se comthem 
em todollos outros prazos das casas da Rua Nova. Resposta que a ello foram/27 
presemtes Joham Fernandez tabaliam e Johan Fernandes e Johan Fernandes 
Galeguo segundo ficam asemtadas na nota deste carta de vemda e eu Pero/28 Cãao 
scripvam que esto sobscripvy por verdade. Pedindo nos os ditos Gomçallo Vaaz e sua 
mulher por mercee que lha comfyrmasemos e ouvesemos por comfirmado o dito prazo 
emfatiota assy/29 e pella maareira que nelle he comtheudo e vysto per nos seu 
requerimento e querendo lhes fazer graça e mercee temos por bem e lhe confyrmamos e 
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avemos por comfyrmado asy/30 e pella guisa e maneira que nelle he comtheudo sem 
duvida nem embargo alguum que lha ello ponham por que asy he nosa mercee. Dada em 
a nosa Villa de Santarém dezasseis dias do mês d'Agosto El Rey/31 ho mandou per 
dom Pedro de Crastro do seu comselho e veedor de sua Fazenda Pêro Gomez a fez anno 
de nosso Senhor Jhesus Cristo de mil quatrocentos e noventa e nove. 

Pedro de Castro 
Comfirmacam destas casas emfatiota que sam na Rua Nova do Porto a Gonçalo Vaaz 
Pesoa e aus molher por foro de mil trezento s oitenta e seis reais e sete pretos em cada 
hum anno 

[selo pendente] 

Fachada lateral da casa 
dos Brandões Pereira, 
demolida quando se 
efectuou a reconstrução 
do prédio anexo à «Casa 
do Infante», do lado 
norte. 
Fotografia, a. 1887. 
Reprodução de fotografia 
publicada na capa do 
Tripeiro, 10(4), 1970 

[Janela da Casa dos 
Brandões Pereira. 
1887]. Gravura 
publicada in o Minho 
Pittoresco, onde 
aparece erradamente 
com a legenda» 
Janella da casa do 
Infante D. Henrique»; 
reproduzida im 
«Imagens do Porto 
Oitecentista», Porto, 
1985,n.°166.A.H.M.P. 
- N.° reg.3601  

Sala de recepção da «Casa do 
Infante», após o restauro, vendo-
se a fachada da antiga casa dos 
Brandões Pereira - Fotografia, 
por J.M.J.., 1960. Cliché da 
D.S.R.M.N. proc.253/253. 
A.H.M.P. 

NO VERSO 
l/No primeiro dia do mês de Dezembro quinhentos e dous annos na 
cidade do Porto per-/2 ante o honrrado Pêro d'Andrade Rey noso Senhor 
que ora tem carrego d'almoxarife Juiz dos /3 reguengos a 
reais pareceo Gonçalo Vaaz Pesoa esta carta contendo e lhe requereo 
que a comprise como se nela/4 continha e vista a da em por o dito 
almoxarife a mandou comprir em comprimento delia man-/5 dou a mim Joam Gonçalo 
logo fose dizer ao dito Gonçalo Pinto ou sua molher que logo as ditas casas/6 
e as leixe livres e desembaraçadas ao dito Gonçalo Vaaz segundo forma da dita carta 
sob pena de doz II na molher do dito/8 Gonçalo Pinto pondo lhe a dita 

e ela disse que as 9/ditas casas e o que esso davam Rodriguez escripvam 
dos reguengos /10 prometydo de destas casas lhe Gonçalo 
Vaaz Pessoa e no nosso 
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Síntese 

Facto: 
1499 - Carta de aforamento de Gonçalo Vaaz de Coiros e de Caterina de Coiros sua 
molher, a Caterina Diaz molher de Johan Diaz. 

Antecedentes familiares de: 
Caterina Diaz: "(...) filha que se dizia de Dioguo Gonçalvez das Marinhas e de 
Margarida Afonso sua molher/6 ambos moradores que foram em a dita cidade ja 
fynados filhos que deziam ser de Joham Afonso de Saa e de Margarida Gomez pay e 
may da dita Caterina Diaz (...)" 

Valor: 
" ( . . . ) se aviiam por emtregues e paguos e satisfeitos dos ditos Gomçallo Vaaz e sua 
molher Caterina de Coiros dos ditos vinte mil reais per que lhes asy vemderam as ditas 
casas(...)" 
" ( . . . ) pagarem ao dito Senhor de foro das ditas casas mil trezentos e oytenta e seis 

reais e sete pretos per/19 sasemta e nove reais e quarto de real de prata desta moeda ora 
coremte de cemtos e dezsete em marco e de ley de homze"(- • •); 

Localização: 
" ( . . ) huumas casas que estam em a Rua Nova da dita cidade as quaees partem de 
huuma parte com casa que trazia Joham de Paa-/9 ariz que ora viuve Joham e da 
outra com Rua publica que vay pêra a fomte d'ourina e vay detrás com a porta 
d'alfamdega (...)" 

Data final: 
16 de Agosto, Villa de Santarém. 

18 



casa do Infante/ Intervenções 

Antecedentes 

Doc.3 Arquivo de Brandão Pereira 
A.H.M.P. Reg.6043 

[A amarelo e laranja no interior, 
jf JpÉS-. encontram-se localizadas as 

dependências da Casa da Moeda. 
' - ' Fig2-Doc. 5-Antecedentes] 

Contrariando os argumentos de nova razam e seu comprir 

1 

Porque as cazas da contenda nunca forão de morgado nem do da Fronteira por cujo 
título forão pedidas no libello nem do de Fermedo por onde Aggravantes agora as 
querem pedir com contradisam : não pertencem ao primeiro, porque não consta da sua 
instituisam, como se vê no appenso T : não pertence ao segundo, porque não mostrão 
instituisam, e o quererem provar por testemunhas he dispozisam para suborno, pois 
tendo allegado no libelo, que pertencia ao primeiro, só com instituisam clara do 
segundo he que podião ser admitidos, por se evitarem contradisoen e suborno; 
principalmente em quem he A. que tem tempo para buscar testemunhos. 

2 

Porque outorggantes não só allegarão no libelo, que as Cazas da contenda pertencião ao 
primeiro morgado da Fronteira; mas também ao de Fermedo, dizendo que nunca forão 
partidas e sempre forão possuídas por administradores, allegando também a posse 
immemorial, como consta do 2.° artigo do mesmo libelo f — e por isso vem a ser 
materia repettida a dos artigos de nova razam e inadmissível para se provar por 
testemunhas, principalmente constando o contrario por títulos, e não se prezumindo o 
morgado e sendo as cazas de natureza, em que senão podia constituir sem Licença 
Regia. 

3 

Porque também por serem as cazas sitas na Rua Nova da Cidade do Porto ha legitima 
prezumpsam de que não pertensão ao morgado, e menos ao de Fermedo, porque esta 
Villa he na terra da Feira distante daquela Cidade 6 Legoas. 

4 

Porque na Cidade do Porto não há notícia, nem nunca a houve, de que a Caza de 
Fermedo tenhão, ou tivesse naquela Cidade bens alguns pertencentes ao seo morgado, e 
só agora querem dizer injustamente os outorggantes que pertencem a elle as Cazas da 
contenda, cujo dito bem se exclue por serem as cazas de prazo fateuzim foreiro a Sua 
Magestade com o foro de 1$620 como mostra a carta de compra no appenso C e 
appenso E e supposto lhe querem negar esta qualidade he conhecida malícia dos 
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Aggravantes por verem que se lhe oppõem a prova sobornada que querem fazer para as 
dizerem de morgado. 

5 

Porque em toda aquela Rua Nova onde estão sitas as cazas não há alguas das que 
confrontão com as dos Aggravados, que não sejão foreiras ao Reguengo de Sua 
Magestade a quem só reconhecem como Senhor direito. 

6 

Porque as cazas da contenda chamadas da Moeda supposto sejão situadas em dous 
chaons he só hua morada para onde houve sempre hua só servidam, e assim todas forão 
avaluadas, e confrontadas para serem partidas por estimasam, como prova claramente o 
appenso E em que estão distintamente medidas, e confrontadas em hua só morada, tanto 
a parte que tem as armas de Sua Magestade como as armas dos Pereiras e Sousas com 
as mesmas janelas, salas, e andares, com que hoje se achão, feita esta confrontasão em 
28 de Setembro de 1634 por morte de Manuel Pereira da Silva Senhor que foi de 
Fermedo. 

7 

Porque ainda que nas ditas cazas se achem as armas de Sua Magestade e também as dos 
Sousas e Pereiras não he, porque sejão duas moradas, huas Reguengas, e outras do 
morgado, como falsamente dizem os Aggravantes; he sim porque por baixo delias se fes 
a passagem para a Caza da moeda, e sobre a porta do passadisso he que se pozerão as 
armas Reaes para se conhecer, que ali era a caza da moeda, porque nesta não se podião 
pôr as armas de sorte que se vissem por ficar de trás das mesmas Cazas dividida por 
hum corredor sem que se possa ver de parte algua senão ao depois de intrar pelo dito 
corredor. 

8 

Porque havendo tantas cazas Reguengas foreiras a Sua Magestade na dita Rua Nova, e 
contíguas as da contenda só estas unicamente tem as armas Reaes de que bem se prova, 
que não he por serem Reguengas, só sim por serem intrada para a Moeda; porque só 
ellas davão a servidam para a dita caza, e ainda hoje tem a chave da mesma porta o 
Porteiro d'Alfandega para onde passou depois da extincta a mesma Caza da moeda. 

9 

Porque as armas dos Pereiras e Sousas que se achão nas mesmas cazas nenhua prova 
podem fazer, que sejão de morgado, e menos, de que sejão duas moradas distinctas, 
antes pelo contrario mostrão, que sempre forão huas só, tanto por que estão junto a 
intrada da porta principal por onde se serve para todas as Cazas; como porque bem se vê 
que no sitio, em que se achão he lugar impróprio de pôr armas, e bem se prezume que 
forão mudadas daquele sítio, em que está o portico da moeda, e por sima as armas de 
Sua Magestade. 
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10 

Porque o pórtico da moeda e armas de Sua Majestade ficão altas, e as armas dos 
Pereiras e Souzas ficão muito baixas para o fim das Cazas junto à porta principal, que 
bem mostrão não estavão naquelle lugar tão impróprio, e inferior senão por cauza de 
mudança depois que se pozerão as armas reaes. 

11 

Porque he contra verdade dizerem que Joze Pinto Coelho Pereira da Silva lhe tinha a 
instituisam de Fermedo, porque tal circunstancia não provarão, como deixão 
expecificamente, e por isso elle foi absoluto nesta parte, como mostra a sentença 
copeada na certidam contraproducentemente. 

12 

Porque as cazas que possue João Rodrigo Brandam da Cidade do Porto são distinctas 
das da contenda, e não são as mesmas de que trata o appenso C, pois as que este contém 
são as mesmas sobre que se contende, que ao depois passarão para D. Anna Freyre, 
como bem se prova, porque esta no anno de 1614 as doou a seo filho Manoel Pereira da 
Silva como consta do appenso D, e por morte deste se avaliarão, confrontarão, e partirão 
por estimasam no Inventario, como consta do appenso E. 

13 

Porque e consta melhor da identidade pelas confrontaçoens dos títulos appensos de que 
ao Aggravantes não podem duvidar; porque são os que tinha das ditas cazas o possuidor 
da dita Caza de Simaens, também Senhor da Caza de Fermedo, de quem os ortorggantes 
querem deduzir a sucessão. 

14 

Porque he tão certo serem aqueles títulos idênticos das cazas da contenda,que sendo 
estas penhoradas a D. Antónia Josefa Caetana da Silveira e Noronha depois da morte de 
seo filho Francisco António Luís Pinto Coelho Senhor de Fermedo por sentença a 
Requerimento de Manoel Teixeira de Carvalho da Cidade do Porto, e querendo as os 
Aggravados rematar, e examinarem os títulos a mesma executada lhe mandou os que 
constão dos appensos C D E e L, e se não fossem os das mesmas Cazas he certo que 
havião de estar na mam de João Rodrigo Brandam Pereira de Lacerda, se este fosse 
possuidor, das que constão do appenso C. 

15 

Porque sendo assim dados os títulos pela mesma Executada não só se prezume a 
identidade mas também que as cazas não são de morgado, porque se fossem não as 
haviam de dar a exame, nem conferir, que se arrematasem, pois nesse tempo não se 
podia dizer títulos dezencaminhados, nem a instituisam de Fermedo pelo dito José Pinto 
por que em quanto a Executada foi viva, não se intrometteo elle em cousa algua. 
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16 

Porque a vista do que fica allegado,e da natureza das Cazas, e da prezumpsam de 
Direito contra os morgados, principalmente em bens Reguengos, e da contradisam, com 
que pedirão no libelo, e não haver instituisam clara por onde conste, que são vinculadas, 
se lhe não deve admittir prova de testemunhas sobre materia que já não poderão provar 
no libelo, e por isso os argumentos de nova razam se hão de julgar não provados. 

17 

Porque ao Aggravados são de verdade e consciência. 

Fama publica 
P. R.to e cumpr. de just. mel. jur. mod. 
Prot.os nr.° e Carta pa fora sendo nr.° 

E custas 

Contrariando sive excipiendo, dizem os RR por esta epistola via melhor de direito 

E sendo necessário 

Porque as cazas de que se trata estão situadas na Rua Nova e são de natureza 
Reguengas, e direito senhorial à Coroa Real de prazo fatuezim e à mesma Coroa se paga 
anualmente a sua penção e na desta qualidade e natureza não pode haver consideradas 
de morgado nem nunca a ele forão sujeitas. 

Porque 

Porque as cazas de que se trata forão antigamente de Pedro Vaz Soares e de sua mulher 
D. Maria Pereira em que também ficou possuindo seu filho Manuel Sirne Pereira este 
com sua may em 9 de Dezembro de 1577 as venderão a Christovão da Costa Brandão 
commendatario perpetuo do Mosteiro de Oliveira e suas anexas com authoridade do juis 
dos Orfaons em preço e quantia de cem mil reis como consta de escriptura no appenso 
folha 21 cum seqq. copiada a folha 18 cum seqq. 

Porque das ditas Cazas foy senhora e pessuidora D. Anna Freire veuva que ficou de 
João Alvarez Pereira de Azevedo Senhor que foy da vila de Cabeçaes conselho de 
Fermedo de Morgado a qual em 23 de Mayo de 1614 fez doação e nomeação delia a seu 
primogénito Manuel Pereira da Silva Morgado e Senhor da dita Vila de Cabeçaes 
conselho de Fermedo para ele e seu filho e quem com ele cazasse e seus herdeiros de 
todas as suas pertenças que herão de prazo fatuezim fezerão foro a El Rey Nosso 
Senhor. 

Porque o dito Manuel Pereira da Silva faleceo sem descendentes e ficou sucedendo seu 
Irmão Fernam Pereira da Silva Senhor que foi do mesmo morgado e concelho de 
Fermedo o qual teve hua filha que cazou com João Pinto Coelho Pereira da Silva 
Senhor da Caza e Quinta de Simaens e de Felgueiras e Vieira do que não há duvida e 
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assim he notório e consta expressamente da sentença dada a favor de João Pinto Coelho 
e sua mulher contra o conde da Feira e outros. 

Porque ultimamente sucederão nas ditas cazas Francisco António Luis Pinto Coelho 
Pereira da Silva e sua may D. Antónia Josefa Caetana da Silveira e Noronha e faleceo o 
dito Francisco António Luis Pinto Coelho Pereira da Silva sem descendentes alguns e 
dele ficou universal herdeira a mesma sua may D. Antónia Josefa Caetana da Silveira e 
como Senhores das ditas Cazas que ficarão sendo por morte de seu Pay e Sogro fizerão 
hum contracto de arrendamento das ditas Cazas com João Calle e Ca. da Nação 
Britânica no que não e consta da carta de remataçom a folha 7 obrigado e 
hipotecado as ditas Cazas ao arrendamento. 

Porque as ditas Cazas nunca em tempo algum forão de morgado e ainda que fossem 
possuidas pelos administradores do mesmo não ficarão sendo dessa natureza mas sim 
conservando a que tinha de prazo fatuezim que he communicada entre marido e mulher 
e hereditárias e transitórias para todos os herdeiros dos mesmos possuidores e por esta 
razão passarão de huns para outros e ultimamente para a dita D. Antónia Josefa Caetana 
da Silva may do dito Francisco António Luis Pereira da Silva por ser sua may legitima e 
sua herdeira e como tal sucedeo nas ditas Cazas e as logrou ate o tempo em que se 
rematarão livres do dito morgado do que não há dúvida e assim he notório. 

Porque pela dita D. Antónia Josefa Caetana da Silveira e Noronha ser devedora a 
Manuel Teixeira de Carvalho e Ca de varias fazendas que lhe tinha comprado para ela e 
sua família de 1.032$766 reis e mais a quantia de 217S235 reis que lhe tinha emprestado 
derão libelo contra ela e alcançarão sentença porque lhe fezerão penhora das ditas Cazas 
em Praça pública desta Cidade e puzerão seus e fezerão noteficar por éditos todos 
os que teverem direito às mesmas Cazas e por não comparecerem se julgaram estar 
livres de toda a hipoteca como consta a folha 73 do appenso. 

Porque não há duvida que as ditas cazas não forão do Instituidor do morgado Gaspar da 
Nóbrega por ser este feito em 1574, e a dita venda que se fes ao dito Christovão da 
Costa Brandão em 9 de Dezembro de 1577 três annos depois da dita instituiçam e por 
isso nem a este morgado nem a outro algum estão sujeitas antes sempre como livres se 
prezumem nem de tal natureza se prezumem sem constar da Intituiçam e de 
concentimento de Sua Magestade desse a elas para se poderem vincular e por isso 
injustamente. 

Porque nos referidos termos confere os de direito se deve julgar carecerem os Agravos 
(?) da acção intentada contra os RR sendo estes absolutos do pedido. 

Negasse o mais que offende 

Fama publica 
P. R. to e cumpre de just. omm. mel. 
jur. mod. 
Prot.os p.lo n.° 

Com custas 
Manoel Fernades Nunes 
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Síntese: 

Facto: 
Libelo da contenda das cazas, chamadas da Moeda. 
Localização: 
"Porque as Cazas da contenda chamadas da Moeda sejão situadas em dous chaons he só 
hua morada para onde houve sempre hua só servidam (...)"• 
"(...) porque por baixo delias se fés a passagem para a Caza da moeda, e sobre a porta 
do passadisso he que se pozerão as armas Reaes para se conhecer, que ali era a caza da 
moeda(...)" 

Acontecimentos futuros: " (...) e ainda hoje tem a chave da mesma porta o Porteiro 
d'Alfhadega para onde passou depois de extincta a mesma Caza da moeda (...)" 

Alegações: 
Os outorgantes alegam que as casas da contenda pertenciam ao primeiro morgado da 
Fronteira; mas também ao de Fermedo. "(...) possuidor da dita Caza de Simaens, 
também Senhor da Caza de Fermedo, de quem os outorgantes querem deduzir a 
sucessão." 
(...) Porque as armas dos Pereira e Sousas que se achão nas mesmas caza nenhuma 
prova podem fazer, que seijão de morgado (...)" 

Proprietários: 
Pedro Vaz Soares e sua mulher D. Maria Pereira. 
Descendente - Manuel Cirne Pereira. 
9 de Dezembro de 1577, vendeu juntamente com a sua mãe a Christovão da Costa 
Brandão, commendatario perpetuo do Mosteiro de Oliveira, pelo preço de cem mil reis. 
D. Anna Freire viúva de João Alvarez pereira de Azevedo, Senhor da Vila de Cabeçaes 
Conselho de Fermedo. 
23 de Mayo de 1614 fez doação dela a seu primogénito, Manuel Pereira da Silva 
Morgado e Senhor da Vila de Cabeçaes, Conselho de Fermedo. 
Manuel Pereira da Silva faleceu sem descendência sucedendo-lhe o irmão, Fernam 
pereira da Silva. A filha deste casou com João Pinto Coelho Pereira da Silva Senhor da 
casa e Quinta de Simaens e de Felgueiras e Vieira. 

Decisão: 
" (...) e consta expressamente da sentença dada a favor de João Pinto Coelho e sua 
mulher contra o Conde da Feira e outros." 

Sucessão: Francisco António Luís Pinto Coelho Pereira da Silva. Como este não deixa 
descendência, sucede-lhe a mãe como herdeira universal, D. Antónia Josefa Caetana da 
Silveira. 
Penhora em praça pública das ditas casas em virtude das dívidas de 1.032$766 reis mais 
217S235 reis a Manuel Teixeira de Carvalho e C.° 
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Doc.4 
Fontes Cartográficas -

Data Imagem Fonte 
1638 

Pormenor 1 Pormenor 2 

BLAEU, William. A Cidade do Porto e a 
barra do douro no século XVI. 
Representação cartográfica, baseada 
na gravura de William Blaeu publicada 
na obra «Zeespiegel, inhoudende een 
Korte Onderwijsinghe in de Konst der 
Zeevaert...» Amesterdão. [Pormenor]. 
Porto. "Henrique o Navegador", 1994. 
A.H.M.P. 

1764-
1818 m Renovação da Estrutura Urbana. 

Porto Património Mundial, processo de 
Candidatura do Centro Histórico do 
Porto à UNESCO - Livro2, C.M.P. 
1998., p.104. 

1813 

i ^ 
BALK, George. "Planta Redonda". 
[Pormenor]. 
A.H.M.P., 2002 

1822 i "Planta Baixa de parte da Cidade n.°3". 
Modelo de uma nova Alfândega. 
A.H.M.O.P., pormenor]. Alfândega 
Nova. O Sítio e o Signo, Museu dos 
Transportes e Comunicações. Porto: 
Fev. 1995, volume I, p.25. 

1824 
(anterior) s PAIVA, José Francisco de. Planta da 

Cidade do Porto anterior a 1824. 
[Pormenor]. A.H.M.P., 2002. 

1833 S Academia Real das Ciências. Estampa 
XXI, "Planta da Cidade do Porto e suas 
vizinhanças", [Pormenor]. Bairro da Sé 
do Porto. - CARVALHO, Teresa Pires 
de; GUIMARÃES, Carlos; BARROCA, 
Mário Jorge. 1996., p.72. 
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1833 

r::;t'j.i ::y 

1839 

CLARKE, W. B. "O Porto". Planta da 
Cidade. [Pormenor]. A.H.M.P., 2002 

LIMA, Joaquim da Costa. Estampa 
XXII, "Planta Topográfica da Cidade do 
Porto", Pormenor. Bairro da Sé do 
Porto. - CARVALHO, Teresa Pires de; 
GUIMARÃES, Carlos; BARROCA, 
Mário Jorge 1996., p.74. 

1854 Alinhamento na Calçada da Alfândega 
desde o Infante D. Henrique até à 
Fonte Taurina - 1854, planta n.° 335, 
A.H.M.P., 2002 

1865 VIDAL, Frederico Perry. "Planta da 
Cidade do Porto", [Pormenor]. 
A.H.M.P., 2002. 

Estampa XXV, "Area Ribeirinha da 
Cidade", Proposta de reformulação. 
Planta com traçado de malha oblíqua 
ao rio Douro. Bairro da Sé do Porto -
CARVALHO, Teresa Pires de; 
GUIMARÃES, Carlos; BARROCA, 
Mário Jorge 1996., p.79. 

Carta Hidrográfica de SILVA, A. 
Ferreira. Tripeiro, V Série Ano 
A.H.M.P. 

J. 
5.° 
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1892 

: . 
--

FERREIRA, A. G. Telles. Planta 
Topographica da Cidade do Porto, 
pertencendo à colecção de folhas 217, 
218, 238,239, 260. Plantas n.°475. 
A.H.M.P., 2002 

1892 

--

FERREIRA, A. G. Telles. Planta 
Topographica da Cidade do Porto, 
pertencendo à colecção de folhas 217, 
218, 238,239, 260. Plantas n.°475. 
A.H.M.P., 2002 

1913 

\JÍ~ '-' 

Estampa XXVI, "Zona Central da 
Cidade - Proposta de remodelação''. 
3.

a Repartição Técnica da CM.P., sob 
a direcção Engenheiro Gaudêncio 
Pacheco. Bairro da Sé do Porto. -
CARVALHO, Teresa Pires de; 
GUIMARÃES, Carlos; BARROCA, 
Mário Jorge. 1996., p.81. 

1916 (?) 

f:i Estampa XXVII, "Cidade do Porto -
Renovação das áreas Centrais. 
Arquitecto PARKER, Barry, Plano 
Global das Intervenções a realizar. 
Bairro da Sê do Porto. - CARVALHO, 
Teresa Pires de; GUIMARÃES, Carlos; 
BARROCA, Mário Jorge. 1996., p.83. 

1916 (?) Estampa XXVII, "Cidade do Porto -
Renovação das áreas Centrais. 
Arquitecto PARKER, Barry, Plano 
Global das Intervenções a realizar. 
Bairro da Sê do Porto. - CARVALHO, 
Teresa Pires de; GUIMARÃES, Carlos; 
BARROCA, Mário Jorge. 1996., p.83. 

1916 

■ ■ . ■ ■ ■ ' ?;, ■: 

Estampa XXVIII, "Remodelação do 
Centro Histórico". Arquitecto PARKER, 
Barry, Proposta para a criação do novo 
Centro Monumental. Bairro da Sé do 
Porto. - CARVALHO, Teresa Pires de; 
GUIMARÃES, Carlos; BARROCA, 
Mário Jorge. 1996., p.84. 

As imagens em que somente aparece a designação do AHMP assim como a data, foram 
fotografadas directamente das fontes originais, especificamente para esta síntese 
cartográfica. 
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A n t e c e d e n t e s 

Doc.5 

Excerto de Poster apresentado na Conferência Internacional do Projecto do EUROMINT, 14-16 de 
Novembro, 2002. C.M.P. 
Autores: DORDIO, Paulo; REAL, Manuel Luís. 

Evolução da Planta da Casa da Moeda 
1-

1369-1370 - Rei Fernando cunhou moedas no Porto pela 1 .a 

vez. 

1370 - Rei Fernando concedeu uma carta de privilégios aos 
oficiais e cunhadores do Porto. 

1390 - Primeira informação acerca da localização da casa da 
moeda. 

Provavelmente, o local onde a casa da moeda começou nos finais do Século XTV 

2-
1 3 Casa da moeda (Século XV e XVI) 

Casas do Rei arrendadas aos oficiais da casa da 
moeda 

1391 - Rei João determinou a primeira ordenança de que se tem conhecimento para a casa da moeda do Porto. 
Novo projecto para a casa da moeda com edifício a circundar um amplo pátio. 
1431 - Restauro na Alfândega e na casa da moeda. 
1454 - Rei Afonso confirma a carta de privilégios aos oficiais e cunhadores do Porto. 
1587 - Últimos registos de actividades relacionadas com a cunhagem da moeda. 
1607 - Decreto Real de Filipe Hl que extingue a casa da moeda no Porto. O Decreto refere que a casa da Moeda já 
há muitos anos não realizava actividade alguma. 
1608 - Filipe III autoriza a utilização do edifício para armazenamento de cereais. 
1642 - 1644 - Uma oficina da Casa da Moeda reinicia a cunhagem juntamente com as casas da moeda de Lisboa e 
Évora. 
1656 - A casa da moeda deixa de produzir moedas. 

1656-1657- Expansão dos edifícios da Alfândega sobre a 
área da casa da moeda abandonada. 
1688 - A casa da moeda reabre, substituindo-se a cunhagem 
tradicional por uma nova tecnologia que não mais utiliza 
martelos mas prensas. Tais alterações implicam uma 
reorganização espacial dos restantes edifícios. 
1721 - Decreto real do Rei João V encerrando a casa da 
moeda do Porto. 

Casa da moeda (Século XVU e XVJH) depois da expansão da Alfândega 
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Doc.6 

Rua Nova dos Ingleses/ Rua do Infante D. Henrique 

[As fichas correspondentes aos "Livros de Plantas" apresentam na sua identificação: a 
localização, o ano, o número do livro, numeração do folio, a respectiva licença e o nome 
do requerente. Na numeração do folio, os números assinalados com (*) significam que 
esse folio refere-se a um projecto que acompanha o documento. A mesma linguagem 
gráfica é utilizada a posteriori com as licenças de obras que constam do processo de 
Zona de Protecção (Licença 91/55); 

Mantivemos o texto na íntegra com as respectivas abreviaturas, com o desdobramento 
que aqui se descriminam: 

111 = Ilustríssimo; Ex. ma, Ex.ca, Ex.ci3 Exma. = Excelência, Excelentíssima; V. Ex.cia = 
Vossa Excelência Vossa Excelentíssima; 
Supp. = Supplicantes; 
P = Pede; 
E.R.M. = Espera e Requer Mercê (segundo a Doutora Rute Reimão - Arquivista do 
A.H.M.P.) ou Espera Real Mercê, (segundo a Doutora Paula Cunha - Arquivista do 
A.H.M.P.); 
L.ç* = Licença; of.ou of = Oficio; D = Depósito. 

A ordem pela qual a ficha apresenta o seu desenvolvimento, por vezes contrário à 
numeração do fólio, segue a sequência cronológica do requerimento, tendo seguido a 
orientação da Dr.a Rute Reimão. As assinaturas foram igualmente identificadas em 
algumas situações com o seu auxílio e com a consulta do Boletim da Câmara Municipal 
do Porto, "Os «Homens da Governança» ", A.H.M.P., volume 12, p.324-337. Nos 
documentos seguintes (Rua da Alfândega e Rua Fonte Taurina - fichas de plantas), 
seguimos o mesmo critério] 
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Antecedentes 

Doc. 6.1 
Rua Nova dos Ingleses/ Rua do Infante D. Henrique 
Livros de Plantas 
Livro Folhas Ano Motivo Requerente 
2 96/96v/97* 1836 Documentação referente a uma casa a reformar na Rua 

Nova dos Ingleses n" 33-34 
Aprovada em 28/5/1836 

António Francisco Dias 

3 90/90V 1838 Documentação referente à construção de um muro de 
vedação no quintal de uma propriedade: rua Nova dos 
Ingleses, 6 
Aprovada pela Câmara em 27/3/1838 

D. Manuel da Noronha Menezes 

3 393/393v 1839 Documentação referente ao concerto de uma bica de 
água para uma casa 
Aprovada pela Câmara em 14/8/1839 

Manuel José Pereira Lima 

6 76 1842 Documentação referente à construção de um passeio em 
frente de uma casa 
Aprovada pela Câmara em 13/4/1842 

José Roiz Braga 

8 117/117V 1844 Documentação referente à limpeza de um cano de água: 
Rua nova dos Ingleses, 5 
Aprovada pela Câmara em 4/9/1844 

Ignacio de Castro 

21 127/127v 1857 Documentação referente à limpeza de canos de 
saneamento: Rua Nova dos Ingleses, 6-7 
Aprovada pela Câmara em 28/10/1857 

Joaquim Francisco Ramalho 

24 205 1859 Documentação referente ao concerto de lajeado de um 
portal e à colocação de materiais na rua para a obra 
Aprovada pela Câmara em 16/6/1859 

Pedro Van Zeller 

28 28/28v/29 1863 Documentação referente a uma casa a acrescentar: Rua 
Nova dos Ingleses e Viela do Pasteleiro 
Aprovada pela Câmara em 29/1/1863 

Francisco José da Silva Torres 

28 96/96W97/ 
98 

1863 Documentação referente a uma casa a acrescentar: Rua 
Nova dos Ingleses, n°81-85 
Aprovada pela Câmara em 1/4/1863 

Francisco José da Silva Torres 

32 l/lv/2 1864 Documentação referente à colocação de materiais na via 
pública 
Aprovada pela Câmara em 29/12/1864 

Francisco Geraldo Silva Sardinha 

60 98 1877 Documentação referente à construção de um aqueduto, 
Rua Nova dos Ingleses, 86 
Aprovada pela Câmara em 28/6/1877 

Companhia Portuense de 
Iluminação a Gaz 

60 38 1877 Documentação referente a obras no prédio e à colocação 
de cal na via pública: Rua Nova dos Ingleses, 63 
Aprovada pela Câmara em 28/6/1877 

Thomas Glass Sandeman 

61 219/219V/ 
220 

1877 Documentação referente a: alargamento de porta Rua 
Nova dos Ingleses, 64 
Aprovada pela Câmara em 27/9/1877 

William R Teage 

64 179/179v/ 
180*/181 

1878 Documentação referente a uma casa a reformar no 
ângulo formado pelo lado sul da rua dos ingleses pelo 
lado poente com a Rua de S. João 
Planta aprovada em 4/4/1878 

Francisco José de Araújo 

68 369/369v/ 
370/371* 

1879 Documentação referente a uma casa a reedificar na Rua 
Nova dos Ingleses, n°44-46 
Planta aprovada em 15/5/1879 

Joaquim Pinto de Castro Guimarães 

69 128/128v/ 
129*/130 

1879 Documentação referente a uma casa a modificar na rua 
Nova dos Ingleses e Rua das Congostas 
Planta aprovada em 3/7/1879 

Joaquim Pinto de Castro Guimarães 

74 245/245v/ 
246/247 

1880 Documentação referente a umas casas a reedificar na 
Rua Nova dos Ingleses 
Planta aprovada em 22/7/1880 

Francisco José de Araújo 

78 227/227v/ 
228 

1881 Documentação referente ao alteamento de pavimento: 
Rua Nova dos Ingleses, 109-111 
Aprovada pela Câmara em 7/4/1881 

José Teixeira da Costa 

78 269/269v/ 
270 

1881 Documentação referente à construção de um cano de 
esgoto 
Aprovada pela Câmara em 21/5/1881 

António Manuel de Faria Couto 

79 443/443v/ 
444 

1881 Documentação referente ao rebaixamento de duas 
soleiras: Rua Nova dos Ingleses, 34-36. 
Aprovada pela Câmara em 25/8/1881 

Francisco da Costa Moreira 

83 146/146V/ 
147/148 

1882 Documentação referente à cobertura e envidraçamento 
de um terraço de uma casa 
Planta aprovada em 22/7/1882 

José da Costa Basto 
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89 198/198v/ 
199/200 

1884 Documentação referente a uma casa a modificar na Rua 
do Infante D. Henrique 
Planta aprovada em 3/1/1884 

Julianna Van Zeller 

94 463/463V/ 
464 

1885 Documentação referente à desobstrução de um cano de 
esgoto 
Aprovada pela Câmara em 3/7/1884 

Antónia Adelaide Ferreira 

101 13/13v/14* 
/15 

1886 Documentação referente à construção de uma casa 
Aprovada pela Câmara em 31/12/1885 

José Teixeira da Costa Basto 

107 269/269v/ 
270 

1888 Documentação referente à construção de cano de esgoto 
Aprovada pela Câmara em /88 

Thomas Glass Sandeman 

114 226/226v/ 
227 

1890 Documentação referente a rebaixamento de portal 
Aprovada pela Câmara em 27/5/1890 

Domingos Pereira Caroço 

138 104/105/ 
106/107* 

1896 Documentação referente à construção dos portais do 
pavimento térreo 
Aprovada pela Câmara em 22/5/ 1896 

João Maria de Gouveia Pereira 

141 338/339/ 
340/341/ 
342*/343 

1896 Documentação referente a uma casa a ampliar: Rua do 
Infante D. Henrique, 23-25 
Aprovada pela Câmara em 23/10/ 1896 

João Maria de Gouveia Pereira 

144 95/96/97/ 
98*/99 

1897 Documentação referente à reconstrução da fachada de 
uns andares 
Aprovada pela Câmara em 6/3/ 1897 

João Maria de Gouveia Pereira 

149 134/135/ 
135v/136/ 
136v/137*/ 
138*/139*/ 
140*/141/ 
142 

1897 Documentação referente à reconstrução de uns armazéns 
Aprovada pela Câmara em 23/11/1897 

João Maria de Gouveia Pereira 

150 43/44/44V/ 
45*/46/46v 
/47 

1897 Documentação referente à construção de uma fossa fixa 
Aprovada pela Câmara em 23/12/1897 

Carmo Fonseca & Companhia 

160 58/59/60*/ 
61 

1900 Documentação referente à substituição da frente da 
fachada de um prédio Rua do Infante D. Henrique, 47 a 
53 
Aprovada pela Câmara em 9/1/1900 

Manuel Domingos dos Santos 

163 247/247v/ 
248 

1900 Documentação referente a algumas reparações em 
encanamento: Rua do Infante D. Henrique, 73 
Aprovada pela Câmara em 13/10/1900 

J. H. Andressen Sucsrs. 
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Livros de Plantas 

Doc.6.1 
Localização: Rua Nova dos Ingleses 
Ano 1836 
Livro 2 - Folio 96/96v/97* 
N.° de licença: 
Requerente: António Francisco Dias 

Folio 96: 

Exma. Câmara Municipal 
N°14 

Diz António Francisco Dias, Commerciante desta cidade, que possue huma Casa na Rua 
Nova dos Ingleses, N°33 e 34, e pretende informar em razão de estado aminôzo, e como 
não pode fazer sem licença, por isso apresenta a planta, e copia inclusa para a frente da 
dieta Casa, por se conformar com todos os que se tem edificado, naquelle lado da 
mesma Rua. 

A planta apresentada é muito conforme ao estilo geral da rua, e nenhum enconveniente 
se offerece à pertenção de supplicante hé o que posso informar V.Exc". 
24 de Maio de 1836 

Passe Vossa Exca se digne conceder 
ao supplicante a competente 

licença e approvação do estilo. 

Informe o Architecto se há algum inconveniente com a planta da Rua. 
Porto. 24 de Maio de 1836 

Pereira Guimarães Presidente 
Fernandez 
Almeida 
António Lobo 
Duarte Coelho 

Folio 96v: 

Veja o Senhor Vereador Fiscal, 
Porto da Câmara 25 de Maio de 1836 
Pereira Guimarães Presidente 
Fernandez 
Geraldes 
Coelho 
Almeida 
António Lobo 
Duarte Coelho 
Passe licença na forma de resposta 
Porto em Câmara 
28 de Maio de 1836 
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Julgo que se pode aprovar a planta junto, que se conformar com o prospecto geral 
d'aquella rua e para cautella dos entulhos depozitará na Câmara 9,600 reis. 

Fernandez Fiscal 

Recebi os nove mil e seiscentos reis 
Porto 4 de Junho 1836 
Caetano da Silva Campos 

Folio 97*: 
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Livros de Plantas 

Doc.6.1 

Localização: Rua Infante D. Henrique 
Ano 1838 
Livro 3 - Folio 90/90v 
N.° de licença: 126 
Requerente: D. Manuel da Noronha Menezes 

Folio 90: 

Diz D. Manuel da Noronha Menezes, Senhor de uma propriedade de casas, sitas na rua 
Nova dos Ingleses N.6 que a rua nova que abrio de Ferreira Borges lhe tomou uma 
grande parte do seu quintal, deitando abaixo o paredão que o guardava, obrigando à 
vossa Commifsan d Apreciação por escriptura publica, lavrada nas notas do Tabelião 
Barros desta Cidade a dar a pedra toda necessária a construção do Novo paredão que o 
Supplicante pretende mandar já fazer, e como não o pode pôr em prática sem concepsão 
de V. Senhorias por isso 

Pede a V. Senhorias se dignem mandar que 
deixando o supplicante os 60 palmos 

que a rua deve ter de largura, 
conceder-lhe a licença da 

maneira requerida 

Porto 20 de Março de 1838 

E.RM. 

Por procuração de D. Manuel de Noronha 
Bernardo Rodrigues Fontes 

Veja o Senhor Vereador Fiscal 
Porto e Paços do Concelho 
24 de Março de 1838 

Barros Lima 
Carvalho 
Pereira 
Coelho 
Oliveira 
Leal 
Silva 
Guimarães 
T.Pinto 
Passos 
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Folio 90v: 

Julgo que se lhe deve conceder a licença que pode ordenando-se ao Architecto que lhe 
marque o alinhamento da Rua, e fazendo o competente deposito até remover os entulhos 
que ficar, os quais não devem distruir a Rua 

Paços do Concelho 
27 de Março de 1838 

Pereira 
Fiscal 

Recebi quatro mil e oito contos reis por cautela dos entulhos 

Porto 30 de Março de 1838 
Caetano da Silva Campos 

Folio 90: 

N.° de licença: 126 
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Livros de Plantas 

Doc. 6.1 
Localização: Rua Infante D. Henrique 
Ano 1839 
Livro 3-Fol io 393/393v 
N.° de licença: 
Requerente: Manuel José Pereira Lima 

Folio 393: 

Exma. Camará 

Diz Manuel José Pereira Lima desta Cidade que em virtude, de ter ágoa de viça na caza 
que tem na Rua nova dos ingleses e como se acha (ilegível) a qual pretende mandar 
consertar e como não pode fazer sem licença de V. Senhorias Ilustríssimas por isso 

P. a V. Senhorias Ilustríssimas se dignem conceder a dita 
licença para mandarem abrir 
a rua no tranzito da dita rua 

E.R.M. 

Manuel José Pereira Lima 
Veja o Senhor Vereador Fiscal. 
Porto e Paços do Concelho 
10 de Agosto de 1839 
Miguel Cardoso Júnior 
Faria 
Galvão 
Rocha 
Machado 
Passos 
Santos 

Folio 393v: 
Na forma de resposta. 
Porto e Paços do Concelho 
14 de Agosto de 1839 

Conceda-lhe a licença pedida ao supplicante ficando obrigado a deixar a Rua composta 
tal qual se acha fazendo um deposito de 96 mil para prevenção dos entulhos 

Paços do Concelho 13 de Agosto 1839 

Registada 
Correia 

Galvão Fiscal 
Recebo Nove mil e seis contos reis por Deposito 
Porto 17 de Agosto de 1839 
Caetano da Silva Campos 
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Livros de Plantas 

Doc.6.1 
Localização: Rua Nova dos Ingleses 
Ano 1842 
Livro 6 - Folio 76 
N.° de licença: 3 
Requerente: Domingos José Roiz Braga 

Folio 76: 

N°310 

Ilustríssima Camará 

Diz Domingos José Roiz Braga negociante desta Cidade que tendo alugado os baixos da 
caza n° 10 e 11 na Rua Nova dos Ingleses defronte da Juntina e tendo esta Propriedade o 
passeio arruinado na sua frente, e desigual com as Propriedades dos lados 

P. a V. Senhorias Illustrissimas lhe concedão 
licença para mandar construir 

a sua Porta com igualdade às outras 
Propriedades pelo que o 

supplicante desobriga a tudo 
fazer as suas custas: na 

forma da outra que já eiziste na mesma rua feito 
por ordem da Ilustríssima 

Câmara pelo que 

R M . 

Veja o Ilustríssimo Senhor Fiscal 
Porto Paços do Concelho a 13 
d'Abrildel842 

Magalhães 
Carneiro Geraldes 
Câncio 
Giraldes 
Macedo 
Kopke 
Viana 

N°685 
Na forma de resposta 
Porto e Paços do 
Concelho 13 d'Abril 
!842 
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Magalhães 
Carneiro Geraldes 
Câncio 
Giraldes 
Macedo 
Kopke 
Viana 

Sou d'opinião se conceda a 
licença pretendida, depositando 
4:800 para segurar 
a extraçãodos entulhos. 
Porto e Paços do Concelho. 13 d'Abril de 1842 
Carneiro Geraldes 

Requerido 
H. d' Oliveira 

Porto 12 d'Abril 1842 

Dom José Roiz Drago 

Depositou quatro mil e oitocentos 
Reis L° 3 of.14 

Pereira 
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Livros de Plantas 

Doc. 6.1 
Localização: Rua Infante D. Henrique 
Ano 1844 
Livro 8-Fol io 117/117v 
N.° de licença: 175 
Requerente: Ignacio de Castro 

Folio 117: 

Diz Ignacio de Castro, morador na Rua Nova dos Ingleses numero 5 que se lhe precisa 
limpar um cano que da expedição ás agoas da mesma casa e para isso necessita levantar 
quatro ou seis pedras da mesma Rua e como não o pode fazer sem licença de V. Ex.a 

motivo por que recorre 

P a V. Ex.a se dignem conceder-lhe a licença pedida 
ficando o Supplicante obrigado a concertar 

e pôr no mesmo estado o que arruinar com brevidade 
e no mesmo dia em que principiar a dita obra 

o que é verdade e o pode informar o respectivo vigia 
que já se informou na dita casa 

28 de Agosto de 1844 

Ignacio de Castro 

N°1398 
Veja o Senhor Verador Fiscal 
Porto em Câmara 
28 de Agosto de 1844 

Magalhães 
Carneiro Geraldes 
Macedo 
Luís Pereira 
Silva 
Braga 
Kopke 
Giraldes 
Sousa 
Medon 

Folio 117v: 

N°1411 
Na forma de resposta 
Porto em Câmara de 4 de Setembro de 1844 
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Magalhães 
Carneiro Geraldes 
Macedo 
Luís Pereira 
Silva 
Braga 
Kopke 
Giraldes 
Viana 

Depositou dous mil e quatrocentos reis 
Livro 4 dos Depósitos a f.3 
Porto 5 de Setembro de 1844 

Por o Thesoureiro 

António Joaquim Ferreira Coelho 

Folio 117: 

N.° de licença: 175 
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Livros de Plantas 

Doc.6.1 

Localização: Rua Nova dos Ingleses 
Ano 1857 
Livro 21-Folhai 27/127v 
N.° de licença: 368 
Requerente: Joaquim Francisco Ramalho 

Folio 127: 

Exma. Câmara 

Diz Joaquim Francisco Ramalho, morador na praça de Carlos Alberto, que é Senhor 
d'uma morada de cazas na rua Nova dos Ingleses, com o N° 6 e 7 e o dito Supplicante 
presezando a limpar um Cano que bem ter ao cano geral da rua, e como o não pode 
fazer sem licença da Exma. Câmara 

Pede a V. Exma. haja por bem 
conceder mais na forme de custume 

Porto 28 de Outubro de 1857 

Joaquim Francisco Ramalho 
E.R.M. 

Veja o Exmo. Senhor Vereador Fiscal 
Porto e Paços do Concelho 
28d'Outubrodel857 
Visconde d'Alpendurada 
Presidente 

Exma. Câmara 

Pode permittir-se a licença 
pedida com observância dos 
Accordaos. V. Ex.a mandará o 
que for mais justo. 
Paços de Concelho 28 de Outubro 1857 
Alves Guimarães 

Licença N° 368 
Livro 6o 

Deposito. 4.800 
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Pago: 4.800 

Registada 
N. Coquet 

Folio 127v: 

Na forma de resposta. 
Porto em Câmara 28 de Outubro de 1857 
Visconde d'Alpendurada 
Conde de Samodães 
Cancio 
Folhadela 
Torquato 
Gonçalves Braga 
Brito 
Araújo Lobo 
Alves Guimarães 
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Livros de Plantas 

Doc.6.1 

Localização: Rua Nova dos Ingleses 
Ano 1859 
Livro 24-Folio 205 
N.° de licença: 157 
Requerente: Pedro Von Zeller 

Folio 205: 

Illustrissima e Excelentíssima Câmara Municipal 

Diz Pedro Von Zeller, morador na rua Nova dos Ingleses, que tendo de mandar 
concertar o lajeado do portal da sua caza, preciza de tomar hum pequeno espaço da rua 
para aparelhar a pedra nicessaria e por isso pretende que lhe mande medir o mesmo 
espaço afim de poder proceder à dita obra pelo que 

Para a V. Exc. digne deferir ao 
exposto, e na forma do custome em casos taes 

Porto 15 de Junho de 1859 

Pedro Von Zeller 

Como requer 
Porto em câmara 
16 de Junho de 1859 

Antunes Navarro 
Presidente 
Figueiredo 
José Carlos Lopes 
Andrade 
Faria Guimarães 
Leite de Faria 
Dourado 

Licença numero 157 
Livro 7 
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Livros de Plantas 

Doc.6.1 
Localização: Rua Infante D. Henrique 
Ano 1863 
Livro 28 - Folio 28/28W29 
N.° de licença: 285 
Requerente: Francisco José da Silva Torres 
Pelo requerente: Francisco Geraldes Silva Sardinha 

Folio 28: 

Exma. Câmara 

Diz Francisco José da Silva Torres desta Cidade, que é senhor de uma morada de cazas 
sito na rua dos ingleses desta Cidade, ao lado do Sul com os números 81 a 85 e também 
faz frente para a viela do Pasteleiro com o numero 16, que pertende, para o lado da 
viela, adicionar-lhe mais um andar com janelas de peitoril nos respectivos prumos das 
de baixo para que os telhados lhe fiquem a corresponder com as da frente da rua dos 
Ingleses, cuja obra se lhe torna muito preciza e a não pode fazer sem licença 
respeitosamente 

P. a V. Ex.a hajam por 
bem de lhe conceder licença 

na forma requerida, assim 
como de apparelhar a pedra 

na entrada da rua de S. Francisco 
no canto que fica junto 

ao senhor dos Passos 

Porto, 22 de Janeiro de 1863 

Como procurador 
Francisco Geraldes Silva Sardinha 

E.R.M. 

Veja o Exmo. Vereador Fiscal 
Ouvindo a Junta das Obras 
Se o julgar conveniente 
Porto e Paços do Concelho 
22 de Janeiro de 1863 
Visconde Figueiredo 
Vice Presidente 

Folio 28v: 

Na forma de resposta 
Porto em Câmara 
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29 de Janeiro de 1863 
Visconde de Lagoaça 
Visconde Pereira Machado 
Martins 
Andrade 
Visconde Figueiredo 
J.C. Lopes 

Folio 29: 

Exma. Câmara Municipal 

Pode permittir-se licença a Francisco José da Silva Torres, para mandar addicionar um 
andar na casa que possue na rua dos Ingleses, e também com frente sobre a viela do 
Pasteleiro com o numero 16. Igualmente se lhe pode conceder licença para preparar a 
pedra na rua de S. Francisco, satisfazendo as posturas e mais desposições Municipais 

Porto 29 de Janeiro de 1863 

José Luís Nogueira 
António Lopes Ferreira 
Manoel José do Prado 

Registado 
N. Coquet 

Folio 28: 

Licença N°285 
Livro 8 

Deve 7:200 
Pago 480 Reis 

45 



casa do Infante / intervenções 

Livros de Plantas 

Doc.6.1 

Localização: Rua Infante D. Henrique 
Ano 1863 
Livro 28 - Folio 96/96v/97/98* 
N.° de licença: 308 
Requerente: Francisco José da Silva Torres 
Pelo requerente: Joaquim António de Carvalho 

Folio 96: 

Exma. Câmara Municipal 

Diz Francisco José da Silva Torres desta Cidade, que é senhor de uma caza sita na rua 
dos Ingleses numero 81 a 85, que consta actualmente de cinco andares exceto o térreo; 
porem o ultimo é muito baixo, pouco cómodo e elegante, o supplicante pretende dar-lhe 
as dimenções e forma designada por linhas vermelhas como mostra a planta junta; a ao 
processo que as actuais tem a altura do portal marcado com a letra X, e com isto 
beneficia o (ilegível) prosjecto, o supplicante 

P. a V. Ex.a se dignam conceder-lhe a approvação 

Porto Ide Abril de 1863 

Como procurador 
Joaquim António de Carvalho 

E. RM. 
Veja o Exmo. Vereador Fiscal 
ouvindo a Junta das Obras, se o 
julgar conveniente 
Porto Paços do Concelho 
ld 'Abrildel843 
Visconde de Lagoaça 

Folio 96v: 

Na forma de resposta 
Porto em Câmara 
1 de Abril de 1863 
Visconde de Lagoaça 
Presidente 
Visconde Figueiredo 
Ribeiro Barbosa 
J. C. Lopes 
Visconde Pereira Machado 
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Folio 97: 

Exma. Câmara Municipal 

A reforma exigida pelo requerente augmenta a belleza do prospecto, sem o menor 
prejuízo da decoração geral da Rua dos ingleses: está portanto nos termos de ser 
approvada a planta que appresentou. 

Porto Ide Abril de 1863 

Joaquim da Costa Lima Júnior 
José Luís Nogueira 
António Lopes Ferreira 
Manoel Jozé do Prado 

Registado N. Coquet 

Visto 
Andrade 

Folio 98*: 

Folio 96v: 

Licença n° 308 
Livro 8 



casa do Infante / intervenções 

Livros de Plantas 

Doc.6.1 

Localização: Rua Infante D. Henrique 
Ano 1844 
Livro 32-Folio l/lv/2 
N.° de licença: 128 
Requerente: Francisco Geraldo Silva Sardinha 
Pelo requerente: Carlos Ribeiro 

Folio 1: 

Exma. Câmara 

Diz Francisco Geraldo Silva Sardinha, Mestre Pedreiro, que estando encarregado pela 
Direcção da Companhia Utilidade Publica para fazer lhe uma obra no interior de sua 
casa na rua dos Ingleses, e precisando occupar três braças do terreno publico para os 
materiais da dita obra vem por esse fim solicitar de V. Ex.a a respectiva licença 

Porto 26 de Dezembro 

Como procurador 
Carlos Ribeiro 

E. RM. 

Veja o Exmo. Vereador Fiscal 
ouvindo a Junta das Obras 
se o julgar conveniente 
Porto e Paços do Concelho 
29 de Dezembro de 1864 
Visconde de Lagoaça 
Presidente 

Informa a Junta 
Porto 29 de Dezembro de 1864 
Nascimento Leão 

Folio lv: 

Na forma de resposta 
Porto em Câmara 
29 de Dezembro de 1864 
Visconde de Lagoaça 
Presidente 
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casa do Infante I intervenções 

Visconde de Figueiredo 
Nascimento Leão 
Augusto Moreira 
Visconde Pereira Machado 
Andrade 

Folio 2: 

Não pode haver duvida em permittir ao requerente 
Francisco Geraldes da Silva Sardinha, a licença 
Para occupar três braças quadrados do terreno 
publico na rua dos Ingleses, satisfazendo ao disposto 
nos Acoordaos Municipais 

Porto 29 de Dezembro de 1864 

Gustavo Adolfo Gonçalves e Souza 
José Luís Nogueira 
Pedro d'Oliveira 

Registado 
N. Coquet 

Visto 
Nascimento Leão 

Folio 1: 

Licença n° 128 
Livro 9 

Depositou R. 4.800 
Campos 
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casa do Infante / intervenções 

Livros de Plantas 

Doc.6.1 

Localização: Rua Nova dos Ingleses 
Ano 1877 
Livro 60-Folio 38 
N.° de licença: 172 
Requerente: Thomas Glass Sandeman 

Folio 38: 

Exma. Câmara Municipal do Porto 

Diz Thomas Glass Sandeman que possuindo um prédio na Rua Nova dos Ingleses 
número 63 nesta Cidade que precizando de fazer nella obras indespensaveis e não tendo 
pateo ou terreno algum em que possa amassar cal. 

Pede a V. Exc. se digne 
conceder um pequeno espaço na Rua publica 
para este fim que se poderá calcular em trez 

metros e meio de quadrado approximadamente 

Porto 28 Junho de 1877 

Thomas Glass Sandeman 

Licença: 172 
Livro 17 
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casa do Infante I intervenções 

Livros de Plantas 

Doc.6.1 
Localização: Rua Nova dos Ingleses 
Ano 1877 
Livro 60 - Folio 98 
N.° de licença: 
Requerente: Companhia Portuense de Iluminação a Gaz 
Director da Companhia: Francisco Pinto de Miranda 

Folio 98: 

Exma. Câmara 

Diz o Director da Companhia Portuense de Iluminação a Gaz, que estando a construir-se 
no terreno da fabrica de gaz no Ouro um amplo aqueduto, destinado a receber e dar 
expedição as aguas, que para aquele terreno correm das quais lhe ficam sobranceiras, as 
quais por vezes o tem inundado e impedido o fabrico do gas : e tendo esse aqueduto de 
atravessar a entrada marginal em frente do edifício da fabrica, par ir desaguar no rio; 
vem por isso o Supplicante, muito respeitosamente pedir que lhe se digne permitir que 
lhe possa mandar levantar na referida estrada o terreno que lhe seja necessário para a 
conclusão daquela obra. 

Porto 26 de Junho de 1877 
Director da Companhia: Francisco Pinto de Miranda 
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casa do infante / intervenções 

Livros de Plantas 

Doc.6.1 

Localização: Rua Nova dos Ingleses 
Ano 1877 
Livro 61 - Folio 219/219v/220 
N.° de licença: 411 
Requerente: William R. Teague 

Folio 219: 

Exma Câmara Municipal 

Diz William R. Teague, que tendo arrendado os baixos da caza da rua dos Ingleses 
números 64 e 66 para uso de Cocheira particular, preciza mandar alargar um pouco a 
frente com o N.° 64 e porque desta obra nenhum inconveniente resulta ao publico e não 
o pode fazer sem pedir licença de V. Exc. 

Pede a V. Exc. se digne permitir-lhe 

Porto 26 de Setembro 1877 

William R. Teague 
Matheus José Freitas Guimarães 

E. R. M. 
Exmo. Vereador Fiscal 
ouvindo a Junta d'obras 
se o julgar conveniente 
Porto e Paços do Concelho 
26 de Setembro de 1877 
Bessa 
Presidente 

Folio 219v: 

N.° 1928 

Na forma de resposta 
Porto em Câmara 

24 de Setembro de 1877 

Bessa 
Presidente 
R. Moreira 
Araújo 
Santos 
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casa do infante I intervenções 

Machado Lima 

N.° 242 

Dep. Reis 5$000 

Thesoureiro 
Machado 

Lançado E. Pontes 

Folio 220: 

Ex. ma Câmara 

A licença que o requerente William R. Teague, solicita de V. Exc. para mandar alargar 
um pouco o portal número 64 do andar térreo da caza da rua dos Ingleses, a fim de dar 
lugar a entrada de carro para cocheira particular, está nos termos de ser concedido, 
sujeitando-se o mesmo requerente ao disposto nos accordos municipais em vigor e ao 
deposito da quantia de cinco mil reis 

Porto e Paços do Concelho 

26 de Setembro de 1877 

Agnello José Moreira 
José Luís Nogueira 

Pedro d' Oliveira 

Folio 219: 

Licença 411 
L 17 
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casa do infante / intervenções 

Livros de Plantas 

Doc.6.1 

Localização: Rua Nova dos Ingleses 
Ano 1878 
Livro 64 -Folio 179/179v/180*/181 
N.° de licença: 342 
Requerente: Francisco José de Araújo 

Folio 179: 

Exma. Câmara Municipal 

Diz Francisco José d' Araújo desta Cidade que tendo adquirido a casa da rua dos 
Ingleses, com os números que faz o ângulo formado pelo lado sul da dita rua e com o 
lado Poente da rua de S. João; pretende substituir a cornija da mesma caza que é de 
madeira pelo lado da mencionada rua dos Ingleses por outra de pedra e fazer-lhe os 
addicionamentos conforme tudo se vê indicado a traço vermelho no alçado junto e o 
qual para esse fim submette á approvação de V. Exa e logo que approvado seja 

P. a V. Ex.a se digne a 
licença preciza para esta obra 

Porto 18 de Março de 1878 

Francisco José d' Araújo 
E.R.M. 

Veja o Exmo Senhor Vereador Fiscal 
ouvindo a Junta das Obras, 
se o julgar conveniente 
Porto e Paços do Concelho 
2d'Abrildel878 
Aguiar 
Presidente 

Pedro d'Oliveira 
Folio 179: 
N.681 
Na forma de resposta 
Porto em Câmara 
4d'Abrildel878 

Aguiar 
Vice-presidente 
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Araújo 
Santos 

Folio 180*: 

Folio 181: 

Exma. Câmara 

O alçado que o requerente Francisco José d' Araújo, submette 'a approvação de V. Ex.a 

para o addicionamento que pretende mandar fazer a uma caza da rua dos Ingleses, cujo 
addicionamento se vê indicado no dito alçado a traço vermelho, está nos termos de ser 
approvado, sujeitando-se o mesmo requerente ao disposto nos Accordaos Municipaes 
em vigor e ao deposito da quantia de 10 mil reis. 

Porto e Paços do Concelho 
2 de Abril de 1878 

Pedro d'Oliveira 

Folio 179: 
Licença N° 342 
GuiaN0 18 
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casa do Infante / intervenções 

Livros de Plantas 

Doc.6.1 

Localização: Rua Nova dos Ingleses 
Ano 1879 
Livro 68 - Folio 369/369v/370/371* 
N.° de licença: 149 
Requerente: Joaquim Pinto de Castro Guimarães 

Folio 369: 

Exma. Câmara Municipal 

Diz Joaquim Pinto de Castro Guimarães, que o Supplicante pretende reconstruir a sua 
caza da rua dos Ingleses números 44e 46 com o addicionamento do terreno adquirido 
fazendo assim também frente para a rua das Congostas, dando aos seus prospectos o 
caracter que mostrão os alçados juntos, os quais para esse fim submette à approvação de 
V. Ex.a e approvados que sejao 

P. a V. Ex.a se digne conceder a sua licença 
preciza para a execução desta obra 

Porto 14 de Maio de 1879 
E.R.M. 

Informe a Junta das Obras 
Porto e Paços do Concelho 
4 de Maio de 1879 
Aguiar 
Presidente 

Folio 369v: 

N°1055 

Na forma de resposta. 
Porto em Câmara 
15 de Maio de 1879 
Aguiar 
Presidente 
Mello 
Santos 
Braga 
Ribeiro Moreira 
Araújo 

N°648 

Depositou Reis 45:000 
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casa do infante / intervenções 
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Machado 

Lançado 
E. Ponte 

Folio 370: 
Municipalidade do Porto 
Repartição das Obras 

Exma. Câmara 

O requerente Joaquim Pinto de Castro Guimarães pede licença para construir na rua dos 
Ingleses e ruas das Congostas um prédio de casa com a fachada correspondente ao 
alçado que em duplicado offerece á apreciação de V. Ex.a sobre esta pretensão há a 
expor o seguinte: 
O alçado está em condições de ser approvado em consequência da sua nitidez, e da 
elegante e bella apparência que a fachada do prédio apresentara depois de construído. 
O requerente está pois no caso de ser attendido obrigandose aos alinhamentos, e nível 
das soleiras, que lhe forem indicados, ao cumprimento dos artigos das posturas, e 
accordaos municipais sobre edificações, e a depositar no cofre do município para 
garantia da remoção dos entulhos a quantia de reis quarenta e cinco mil reis. 

Porto e Paços do Concelho 
15 de Maio de 1879 

Pedro d'Oliveira 
Folio 371*: 

t V / í j . . . X l.... / W « 
. - ■ / 

r r r r " r r 
, F : 

_ 

r ; m 

: „ .- . ■■ 

Folio 369: 
Licença N° 149 L. 20 
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casa do Infante / intervenções 

Livros de Plantas 

Doc.6.1 

Localização: Rua Nova dos Ingleses 
Ano 1879 
Livro 69 - Folio 128/128v/129*/130 
N.° de licença: 227 
Requerente: Joaquim Pinto de Castro Guimarães 
Pelo requerente: António da Costa Oliveira 

Folio 128: 

Exma. Câmara Municipal 

Diz Joaquim Pinto de Castro Guimarães, que tendo-lhe V. Ex.a approvado em vereação 
de 15 de Maio ultimo o alçado junto para os projectos da sua caza em construção na rua 
dos Ingleses, e na rua das Congostas; pretende o Supplicante agora fazer nos mesmos 
projectos a alteração que se nota no desenho. Também riscado a traço vermelho e 
porque não o possa fazer sem licença de V. Ex.a 

P. a V. Ex.a se digne permittir-lhe a 

Porto 30 de Junho 1879 
Pelo requerente 
António da Costa Oliveira 

E.R.M. 
Informe a Junta das Obras 
Porto e Paços do Concelho 
2 de Julho de 1879 
Aguiar 
Presidente 

Folio 129*: 
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casa do Infante / intervenções 

Folio 128v: 

N°1371 
Na forma de resposta 
Porto em Câmara 3 de Julho de 1879 

Aguiar 
Presidente 
Barros 
Braga 
Santos 
Mello 
Ribeiro Moreira 

Folio 130: 

Exma. Câmara 

A alteração que o requerente Joaquim Pinto da Castro Guimarães, pretende mandar 
fazer nos prospectos da sua caza em construção na rua dos Ingleses e rua das congostas, 
nos termos do desenho junto riscado a traço vermelho; está nos termos de ser 
permittida, sugeitando-se o mesmo requerente ao desposto nos Accordaos Municipaes 
em vigor 

Porto e Paços do Concelho 
2 de Julho de 1879 

Pedro d'Oliveira 

Folio 128: 

Licença N° 227 
L°20° 
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casa do Infante / intervenções 

Livros de Plantas 

Doc.6.1 

Localização: Rua Nova dos Ingleses 
Ano 1880 
Livro 74 - Folio 245/245v/246*/247 
N.° de licença: 523 
Requerente: Francisco José de Araújo 

Folio 245: 

Exma. Câmara Municipal 

Diz Francisco José de Araújo desta Cidade, que tem umas cazas na rua dos Ingleses as 
quais preciza de mandar reconstruir e dar ao seu prospecto o carácter que mostra o 
alçado junto o qual para esse fim submette à approvação de V. Ex.a e approvada que 
seja. 

P. a V. Ex.a se digne conceder a licença preciza para esta obra 

Porto 14 de Julho 

Francisco José de Araújo 

Informe a Junta d'obras 
Porto e Paços do Concelho 
22 de Julho de 1880 
Aguiar 
Presidente 

Folio 24Sv: 

N°890 
Na forma de resposta 
Porto e Paços do Concelho 
22 de Julho de 1881 
Aguiar 
Presidente 

N°465 
Deposito Reis. 45:000 

Thesoureiro 
Machado 

60 



casa do Infante I intervenções 

.?. itf<}.5\? £*/T\t 

: « 

; ■ 

Folio 247: 

Municipalidade do Porto 
Repartição de Obras 

Exma. Câmara 

O requerente o senhor Francisco José de Araújo pede licença para construir na rua dos 
Ingleses um prédio de casas com a fachada correspondente ao alçado, que em duplicado 
offerece á apreciação de V. Ex.a. 
Sobre esta pretensão há a expor o seguinte: 
O alçado está em condições de ser approvado em consequência da sua nitidez, e da 
elegante e beila apparencia que a fachada do prédio apresentara depois de construído. 
O requerente está pois no caso de ser attendido obrigandose aos alinhamentos e nível 
das soleiras, que lhe forem indicados, ao cumprimento dos artigos das posturas, e 
accordãos municipaes sobre edificações e a depositar no cofre do município para a 
garantia da remoção dos entulhos a quantia de reis quarenta e cinco mil reis. 

Porto e Paços do Concelho 
22 de Julho de 1880 
Pedro d'Oliveira 

Registado 
Paiva 

Folio 245: 

Licença N° 523 
L.21 
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casa do Infante / intervenções 

Livros de Plantas 

Doc.6.1 

Localização: Rua Nova dos Ingleses 
Ano 1881 
Livro 78 - Folio 227/227W228 
N.° de licença: 579 
Requerente: José Teixeira da Costa 

Folio 227: 

Exma. Câmara 

Diz José Teixeira da Costa Basto negociante de esta Cidade que junto as trazeiras d'um 
prédio que possue na rua dos Ingleses números 109 a 111, se junta grande quantidade de 
aguas previnientes da chuva e de vertentes de outros prédios penetrando em seguida no 
armazém de seu prédio e por isso vem pedir a V. Ex.a se dignem conceder-lhe licença 
para naquelle lucal mandar altiar o pavimento da rua affim de fazer conduzir as ditas 
aguas ao aqueducto que fica próximo. 

Espera portanto o supplicante que V. Ex3 

se dignaram defferir como é de justiça 

Porto 23 de Março de 1881 

J.T: Costa Basto 

Informe a Junta d'obras 
Porto e Paços do Concelho 
24 de Março de 1881 
Barros 
Vice-presidente 

Folio 227v: 

N°175 
Quanto á obra que requer, deferido, 
assim como termo de resposta. 
Quanto à grade e cano a que se refere 
a informação seja intimado para os retirar 

Porto em Câmara 
7 de Abril de 1881 
Aguiar 
Presidente 
Ribeiro Moreira 
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Carneiro Vasconcelos 
Santos 

N°259 
Depositou R. 5:000 

Thesoureiro 
Machado 

Folio 228: 
Exma. Câmara 

A licença que o requerente José Teixeira da Costa Basto, solicita de V. Ex.a para mandar 
fazer uma pequena obra junto da sua caza da rua dos Ingleses números 109 a 111, no 
fundo delia pelo lado do Nascente, afim de evitar que as agoas pluviais que afluem 
àquelle local vão para o seu armazém; está no cazo de ser concedida, limitando-se essa 
pequena obra a um simples assento de passeio, disposto um pouco obliquamente, com a 
extensão de cerca de 1.50m, lançado sobre o terreno municipal, sem que por este facto 
venha a onerar o mesmo terreno, ou a dar de futuro ao requerente ou a quem o 
representar direitos que agora não tem; sujeitando-se o mesmo requerente ao disposto 
nos Accordaos Municipaes em vigor, ao deposito da quantia de cinco mil reis; 
cumprindo por esta occazião tornar ciente a V. Ex.a que o mesmo requerente tem um 
pequeno saguão entre as trazeiras desta, (f. 228v) sua caza e a frente da outra sua caza 
da extincta rua de S. Nicolao, e em cada um dos pavimentos superiores deste mesmo 
saguão, fez uma grade de madeira que lança immediatamente sobre o terreno municipal, 
permittindo o debruçamento e sem interstício algum, e mais tem lançado um cano de 
folha de flandres, que deita parte das agoas pluviais dos telhados das ditas cazas, sobre o 
mencionado terreno, que tudo por certo não poderá ter lugar, para não estabelecer de 
futuro embaraços no terreno municipalizado que agora não existem; entretanto V. Ex.a 

melhor soubera 

Porto e Paços do Concelho 
4 de Abril de 1881 

Pedro d'Oliveira 

Folio 227: 

Licença N° 579 
L°22 
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Livros de Plantas 

Doc.6.1 

Localização: Rua Nova dos Ingleses 
Ano 1881 
Livro 78 - Folio 269/269v/270 
N.° de licença: 598 
Requerente: António Manuel de Faria Couto 
Pelo requerente: Francisco da Silva 

Folio 269: 

Exma. Câmara 

Diz António Manuel de Faria Couto, que precisando mandar fazer um cano d'esgoto do 
lado numero 34 da rua dos ingleses para o aqueduto geral quer ficar a distancia de seis 
metros aproximadamente 
Por isso 

P. a V. Ex.a se digne a conceder-lhe a requerida licença 

Porto 20 de Maio de 1881 

Pelo requerente 
Jeronymo Francisco da Silva 

E.R.M. 
Informe a Junta das Obras 
Porto e Paços do Concelho 
20 de Maio de 1881 
Barros 
Vice-presidente 

António Manuel de Faria Couto 

Folio 269v: 

Na forma da resposta 
Porto e Paços do Concelho 
21 de Maio de 1881 
Barros 
Vice-presidente 

N°270 
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Thesoureiro Machado 

Folio 270: 

Exma. Câmara 

A licença que o requerente António Manuel de Faria Couto solicita de V. Ex.a para 
mandar construir um cano de esgoto da sua caza numero 34 da rua dos Ingleses, para o 
aqueduto da dita rua está no cazo de ser concedida aguardando-se o mesmo requerente 
ao disposto nos Accordaos Municipais em vigor e ao deposito da quantia de quatro mil 
e quinhentos reis. 

Porto e Paços do Concelho 
21 de Maio de 1881 
Pedro d'Oliveira 

Folio 269: 

Licença N° 598 
L°22 
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Livros de Plantas 

Doc.6.1 
Localização: Rua Nova dos Ingleses 
Ano 1881 
Livro 79 - Folio 443/443W444 
N.° de licença: 250 
Requerente: Francisco da Costa Moreira 
Pelo requerente: Francisco da Silva 

Folio 443: 

Exma. Câmara 

Diz Francisco da Costa Moreira, que, pretendendo abaixar duas soleiras na casa 
numero 34 e 36 da rua dos Ingleses, e como não o possa fazer obra sem licença de V. 
Ex.a vem por este meio solicital-as por isso 

P. a V. Ex.a se digne 
assim deferir 

Porto 23 de Agosto de 1881 

Pelo requerente 
Francisco da Silva 

E.R.M. 

Informe ajunta d'obras 
Porto e paços do Concelho 
24d'agostode 1881 

Barros 
Presidente 

Folio 443v: 

N°1214 

Na forma de resposta 
Porto e Paços do Concelho 
25d'Agostodel881 
Barros 
Presidente 

N°518 
Deposito Reis. 5:000 

Thesoureiro 
Machado 
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Folio 444: 

Exma. Câmara 

A licença que o requerente Francisco da Costa Moreira sollicita de V. Ex.a para 
mandar rebaixar duas soleiras da caza da rua dos Ingleses números 34 e 36; está no 
cazo de ser concedida sujeitando-se ao perfil que lhe for indicado, e observando o 
requerente o disposto nos Accordaos Municipaes em vigor, e ao deposito da quantia 
de cinco mil reis 

Porto e Paços do Concelho 

24 de Agosto de 1881 

Pedro d'Oliveira 

Folio 443: 

Licença N° 250 
L°23 
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Livros de Plantas 

Doc.6.1 

Localização: Rua Nova dos Ingleses 
Ano 1882 
Livro 83 - Folio 146/146v/147/148* 
N.° de licença: 890 
Requerente: José da Costa Basto 

Folio 146: 

Exma. Câmara Municipal 

Diz José Teixeira da Costa Basto, que o mesmo tem um terrasso na sua caza da rua dos 
Inglese números 109 e 111 e pretende mandai'o cobrir e envidraçar nos termos que vai 
indicado a traço vermelho no alçado junto e para assim o poder fazer 

P. a V. Ex.a se digne approvar- lhe o mesmo 
alçado e conceder-lhe a preciza licença 

Porto 15 de Julho 1882 

J.T. Costa Basto 
E.R.M. 

Informa a junta d'obras 
Porto e Paços do Concelho 
7 de Julho de 1882 

Carneiro Vasconcelos 
Vice-Presidente 

Folio 147: 

A licença que o requerente José Teixeira da Costa Basto, sollicita de V. Ex.a para 
mandar cobrir o terrasso da sua caza da rua dos Ingleses números 109 e 111, nos termos 
indicados a traço vermelho no alçado junto; está no cazo de ser concedida, sujeitando-se 
o mesmo requerente ao disposto nos Accordãos Municipaes em vigor, e ao deposito da 
quantia de dez mil reis. 

Porto e Paços do concelho 21 de Julho de 1882 

Pedro d'Oliveira 
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Folio 148*: 
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Folio 146v: 

Na forma de resposta 
Porto e Paços do Concelho 
22 de Julho de 1882 
Carneiro Vasconcelos 

N° 383 
Depositou R. 10:000 

Thesoureiro 
Machado 

Folio 146: 

Licença N° 890 
L°23 
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Livros de Plantas 

Doc.6.1 

Localização: Rua Nova dos Ingleses 
Ano 1883 
Livro 89 - Folio 198/198v/l 99/200* 
N.° de licença: 62 
Requerente: Julianna Van Zeller 
Pelo requerente. António Viana 

Folio 198: 

Exma. Câmara 

Julianna Van Zeller pretende como vai designar no desenho junto abrir uma porta na 
empena da sua propriedade estabelecida na rua do Infante D. Henrique 

P. a Vossa Ex.a a necessária obtenção 

Porto 18 de Dezembro de 1883 

Pelo requerente 
António Viana 

E.R.M. 
Informe o Engenheiro 
Porto e Paços do Concelho 
20 de Dezembro de 18883 
Carneiro Vasconcelos 
Vice-Presidente 

Folio 199: 

Exma. Câmara 

D. Julianna Van Zeller pretende abrir, na empena da sua caza da Rua da Reboleira, 
voltada para a rua do Infante D. Henrique, uma porta como no desenho junto vai 
marcado a tinta carmim. A casa da requerente é d'aquellas que tem de ser expropriadas 
para se praticar a ligação da Rua da Nova alfandega com o Cães. Esta casa não 
defrontava com a rua publica antes da expropriação d'outra casa que ficava ao poente da 
da requerente e que foi expropriada para o prolongamento da rua Nova Alfandega. 
Por esta circunstancia a requerente não tem direito algum à abertura da porta para que 
pede licença. No caso, porem de V. Ex.a entender que deve deferir o pedido da 
requerente, é indispensável fazer-lhe a concessão provisória obrigando-se a proprietária, 
logo que V. Ex.a determine, a tapar a dita porta, sem que por isso tenha direito a 
qualquer indemnização para o que tem de assignar o devido termo, devendo, alem 
d'isso, fazer o deposito de 7.500 reis para garantia das posturas 
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casa do Infante I intervenções 

Porto e Paços do Concelho 22 de Dezembro de 1883 

Evaristo Nunes Pinto 

Visto 
Machado 

Folio 200*: 

Folio 198v: 

N°9 
Assignando termo na forma de resposta; passe se licença 
Porto em Camará 
Barros 
Ribeiro Moreira 
Moreda 
Carneiro Vasconcelos 
Pereira 
Braga 
3 de Janeiro de 1884 

N° 57 Folio 198: 
Depositou R. 7.5 00 Licença N° 62 
Thesoureiro Lançado L° 25 
Machado Ramos 
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casa do Infante / intervenções 

Livros de Plantas 

Doc.6.1 

Localização: Rua Nova dos Ingleses 
Ano 1883 
Livro 94 - Folio 463/463v/464 
N.° de licença: 147 
Requerente: Antónia Adelaide Ferreira 
Pelo requerente: José Geraldes Sardinha 

Folio 463: 

Exma. Câmara 

D. Antónia Adelaide Ferreira senhora do prédio numero 83 da rua do Infante D. 
Henrique, precisa mandar desobstruir um cano de esgoto do mesmo prédio sae para a 
Viella de Vai de Pegas, por isso 

P. a V. Ex.a se digne conceder-lhe a licença necessária 

Porto 2 de Julho de 1885 

Pelo requerente 
José Geraldes da Silva Sardinha 

Informe o Engenheiro 
Porto e Paços do Concelho 
2 de Julho de 1885 
Carneiro de Vasconcelos 

Folio 463v: 
N°728 
Na forma de resposta 
Porto e Paços do Concelho 
2 de Julho de 1885 

Folio 464: 
A licença que pede D. Antónia Adelaide Pereira para mandar desusbstruir o cano 
d'esgoto da caza numero 83 da rua do infante D. Henrique está no caso de ser 
concedido, obrigando-se o requerente ao cumprimento das posturas municipaes, e a 
depositar no cofre do município a quantia de cinco mil reis para garantir a observância 
d'essas posturas. 
Porto e Paços do Concelho, 3 de Julho de 1885 

E. Pinto 
Folio 463: 
Licença N° 147 L° 26 

N° 298 Machado 
Deposito 5.000 Thesoureiro 
Lançado Ramos 
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casa do infante / intervenções 

Livros de Plantas 

Doc.6.1 
Localização: Rua Infante D. Henrique 
Livro 101 do Ano 1887 -Folio 13/13v/14*/15 
N° de licença: 287 
Requerente: José Teixeira da Costa Basto 

Folio 13: 

Exma. Câmara 

José Teixeira da Costa Basto pretende construir uma casa segundo o alçado junto num 
terreno que passa na rua Infante D. Henrique para o que 

Pede a V. Ex.a a necessária licença 

Porto, 5 de Novembro de 1886 
Ass: José Teixeira da Costa Basto 

Informa o Engenheiro 
Porto e Paços do Concelho 
5 de Novembro de 1886 
Barros Presidente 

Folio 13v: 

Deferido 
Porto, Paços do Concelho 
31 de Dezembro de 1886 
Carneiro de Vasconcelos 
Vice-presidente 

Folio 14*: 
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casa do Infante/ intervenções 

Folio 15: 

Exma. Câmara 

José Teixeira da Costa Basto sollicita licença para construir uma morada de casas na rua 
do Infante D. Henrique, lado Sul como indica o alçado junto. 
Cumpre-me informar que o terreno em que o requerente pretende edificar foi vendido 
pela Exma. Câmara a António Joaquim de Miranda, de S. Roque da Lameira como 
consta da escriptura lavrada em 21 d'Abril de 1874 existente no Archivo d'esté 
Município. 
Quanto ao alçado que o mesmo requerente apresenta está no cazo de ser approvado e 
julgo poder concedér-se a licença pedida, devendo n'este cazo sujeitar-se ao 
alinhamento e nível das soleiras que lhe for designado bem como ao disposto nos 
Accordãos Municipaes e ao deposito de 22:5000 reis 

Porto e Paços do Concelho 
29 de Novembro de 1886 

Evaristo Nunes Pinto 
Folio 13: 

Licença N° 287 
L.21 
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casa do Infante / intervenções 

Livros de Plantas 

Doc.6.1 

Localização: Rua Nova dos Ingleses 
Ano 1883 
Livro 107 - Folio 269/269v/270 
N.° de licença: 423 
Requerente: Thomas Sandeman 
Pelo requerente: Joaquim de Mattos 

Folio 269: 

Exma. Câmara 

Thomas Sandeman pretende construir um cano d' esgoto e cano geral, na sua casa em 
construção na rua do infante D. Henrique e rua d'Alfandega velha. O cano é para ter 
sahida para a rua da Alfandega Velha 

P. a V. Ex.a se digne conceder-lhe a licença preciza 

E.R.M. 

Porto 27 de Julho de 1988 

Pelo requerente 
Joaquim de Mattos 

Informe o Engenheiro 
Porto e Paços do Concelho 
17 de Julho de 1888 
Oliveira Monteiro 
Vice-Presidente 

Folio 270: 

Exma. Câmara 

A licença que pede Thomas Sandeman para mandar construir um cano d' esgoto para o 
aqueduto geral a casa que possue em construção na Rua do Infante D. Henrique está no 
caso de ser concedida, obrigando-se o requerente ao cumprimento das posturas 
municipaes, e a depositar no cofre do município a quantia de reis, para garantir 
a observância d'essas posturas fazendo à sahida da casa um fecho hydraulico para 
impedir a entrada do mau cheiro na casa d' habitação. 
Porto e Paços do Concelho, 28 de Julho de 1888 

Evaristo Nunes Pinto 
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casa do Infante / intervenções 

Folio 269v: 

N°922 

Na forma de resposta 
Porto e Paços do Concelho 

2d'Agostodel888 

O. Monteiro 

Folio 269: 

Licença n° 423 
D: S.OOOrs 
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casa do Infante I intervenções 

Livros de Plantas 

Doc.6.1 

Localização: Rua Nova dos Ingleses 
Ano 1803-1837 
Livro 114 - Folha 226/226v/227 
N.° de licença: 250 
Requerente: Domingos Pereira Caroço 

Folio 226: 

Exma. Câmara Municipal 

Domingo Pereira Caroço pede licença para poder rebaixar 0,15m. a soleira do portal 
N°42 da rua do infante D.Henrique e poder soubstituir a padieira do mesmo portal e 
como não pode fazer esta obra sem auturização de V. Exa bem pedir se digne auturizar 
por isso 

P. a V. Ex3 se digne 
deferir na forma requerida mandando-lhe passar a respectiva licença 

E.R.M. 
Porto 20 de Maio de 1890 
Domingos P. Caroço 

Informe o Engenheiro 
Porto e Paços do Concelho 
20 de Maio de 1890 
Costa e Almeida 

Folio 227: 

Municipalidade do Porto 
Repartição das Obras 

Exma. Câmara 

A licença que pede Domingos Pereira caroço para mandar rebaixar 0,15 a soleira do 
portal n° 42 da rua do Infante D. Henrique e poder substituir a padieira do mesmo portal 
por se achar quebrada está no caso de ser concedida, obrigando-se o requerente ao 
cumprimento das posturas municipais, e a depositar no cofre do município a quantia de 
5.000 reis para garantir a observância d'efsas posturas 

Porto e Paços do Concelho, 21 de Maio de 1890 
Pelo Senhor Evaristo Pinto 
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casa do Infante / intervenções 

Architecte» 
Folio 226v: 

N°604 
Na forma de resposta 
Porto e Paços do Concelho 
27 de Maio de 1890 

Folio 226: 

Pg. 5.000 
Licença N° 250 
Guia N° 209 
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casa do Infante / intervenções 

Livros de Plantas 

Doc.6.1 
Localização: Rua Nova dos Ingleses 
Ano 1896 
Livro 138-Folio 104/ 105/106/107*/108 
N.° de licença: 97 
Requerente. João Maria de Gouvea Pereira 

Folio 104: 

Exma. Câmara 

Diz João Maria de Gouvea Pereira, que pretende reconstruir os portaes do pavimento 
térreo da casa que possue na rua do Infante D. Henrique n° 23 e 25, como indica no 
projecto junto que submette aprovaçção de V. Exa, por isso 

Pede à Exa Câmara que lhe mande passar a respectiva licença 

Porto 13 de Maio de 1896 
E.R.M. 

João Maria de Gouvea Pereira 
N°505 
Passe licença na 
conformidade da Informação 
Porto e Paços do concelho 
22 de Maio 
V. Laranjeira 

Folio 105: 

Exma. Câmara 

Diz Manoel Domingues dos Santos, mestre de obras, morador na rua de S. Sebastião N° 
15 d'esta cidade, que para os effeitos do regulamento para o serviço de inspecção e 
vigilância nos trabalhos de construções civis, datada de 6 de Junho de 1895, preciza que 
V. Ex3 lhe mande registar na repartição técnica do município a declaração de que toma 
responsabilidade da obra do Senhor João Maria de Gouvea Pereira na rua do Infante D. 
Henrique N°23 

Pede a V.Ex3 se digne deferir como requerido 

Porto 11 de Maio de 1896 

Manoel Domingues dos Santos 
[reconhecimento notarial] 

E.R.M. 
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casa do Infante / intervenções 

Folio 106: 

N°274-96 
Approvado. Porto e Paços do Concelho 23 de Maio de 1896 

João Maria de Gouvea Pereira pretende reconstruir os portaes do pavimento térreo da 
casa que possue na rua do Infante D. Henrique numéros 23 e 25, dando-lhe a altura e 
largura indicada a traços de tinta carmim no projecto que apresenta. 
Estes portaes serão feitos com pedra de cantaria lavrada com a espessura de 0,75m no 
sentido transversal dos portaes, sendo os maineis do meio communs ao portal do centro 
e aos laterais e tendo, mais portais, estes agulhas de travação com as paredes junto ás 
pilastras. A pedra será de boa qualidade e convenientemente assente em argamassa 
composta de uma parte de cal e duas de saibro. 
A obra será feita com todas as precauções de segurança colocando-se cada mainel novo 
no passo que se for retirando um dos antigos, e sendo a frente da casa convenientemente 
escorada com o numero de escoras precizos fincados sobre o pavimento da rua e a 
parede da frente por baixo da sacada do primeiro andar 

João Maria de Gouvea Pereira 
Folio 107*: 
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casa do infante / intervenções 

Folio 108: 

Municipalidade do Porto 
Repartição das Obras 

Exma. Câmara 

A licença que pede João Maria de Gouvea Pereira para reconstruir os portaes do 
pavimento da casa que possue na rua do infante D. Henrique numero°23 e numero 25 
como mostra o projecto a tinta carmim está no caso de ser concedido, obrigando-se o 
requerente ao cumprimento das posturas municupaes, e a depositar no cofre do 
município a quantia de 7.500 reis para garantir a observância d'essas posturas 

Porto e Paços do Concelho 19 de Maio de 1896 

Evaristo Nunes Pinto 
Folio 104: 

Pg. 500 reis 
Licença N° 97 
Guia N° 143 
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casa do infante / intervenções 

Livros de Plantas 

Doc.6.1 

Localização: Rua Nova dos Ingleses 
Ano 1896 
Livro 141 -Folio 338/339/340/341/342V343 
N.° de licença: 378 
Requerente: João Maria de Gouvea Pereira 

Folio 338: 

Exma. Câmara 

Diz João Maria de Gouvea Pereira, que pretende reconstruir a sua caza sita na rua do 
infante D. Henrique, dos números 23 a 25 constando a reconstrução da creação d'um 
corpo de latrinas nas trazeiras da fachada do ultimo andar ás trazeiras na extensão 
approximada de 10 metros e da construcção d'uma escada nova desde o pavimento das 
lojas até ao ultimo andar (quarto andar) nos termos do projecto que junta, por isso 

P. a V. Exa se digne conceder-lhe a respectiva licença 

E.R.M. 

Porto 17 de Outubro de 1896 

António da Silva 
Folio 339: 

Manoel Domingos dos Santos, mestre d'obras, declara para os effeitos do Regulamento 
de 6 de Junho de 1895 que assume a responsabilidade da obra a effectuar no prédio 
numero 23 a 25 da rua do Infante D. Henrique pretencendo ao Senhor João Maria de 
Gouvea Pereira 

Porto 20 de Outubro de 1896 

Manoel Domingos dos Santos 

[reconhecimento notarial] 
Folio 340: 

Memoria Descritiva 
Prédio de João Maria de Gouvea Pereira 

Rua do Infante D. Henrique 

A reforma comprehende duas partes distinctas, uma externa e outra interna. 
A parte externa consta da construcção d'um pequeno corpo destinado a installacção de 
latrinas, que será creado desde as suas fundações até à altura do 5o andar e da 
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de reforma o indica, a casa no estado actual tem um 4o andar para o alado da frente que 
não é corrido até ás trazeiras. Para isto conta-se construir as paredes lateraes na extensão 
indicada nas plantas, perpeanho de meia folha, de 0,30 de espessura, e a parede das 
trazeiras em perpeanho duplo com a espessura de 8,55. Comprehende ainda este 
augmento a construcção de duas janellas em cantaria lavrada, e d'uma porta ligando o 
corpo de latrinas com o exterior da casa, isto, já serve na altura do ultimo andar. 
Ainda comprehende a obra de pedreiro a construção das portas do corpo de latrinas, 
relativas a cada andar, umas voltada para o interior da casa e outras abertas para face 
como tudo se vê nas respectivas plantas. 
No corpo de latrinas a reforma comprehende a construcção de esgotos verticaes em 
tubos de chumbo e horizontaes em cano de alvenaria na extensão approximada delOm. 
O cano de queda das latrinas terá a secção de 0,20 de diâmetro interno e o cano 
horizontal, ou antes, inclinado no solo, em reforma do cano existente terá a secção de 
0,22m de largura por, 0,33m d'altura. Será este construído em alvenaria de granito 
guarnecido internamente e argamassa de cimento. O findo ou leito será avoulado em 
forma de meia cana. Na origem d'esté cano e base do cano de queda, mesmo dentro do 
recinto das latrinas, construir-se-há com alvenaria de tijollo um sifhão visitável com 
dupla obturação no óculo de inspecção. Os dois obturadores sobrepõem-se a uma 
distância de 0,20m. As juntas do primeiro obturador tomão-se a barro ou a gesso, e 
enche-se de terra a caixa entre os dois obturadores, tudo como se indica no detalhe e 
legenda respectiva, 
Ainda nas latrinas, a partir da câmara posterior do sifhão se estabelecerá um cano de 
0,08m, de ferro ou grez, que suba até ao telhado communicando com a atmosphera um 
metro acima do mesmo telhado. Há um tubo de ventillação geral dos esgotos que 
receberá os ramaes de ventillação dos sifhões do W.C. 
Para o serviço de latrinas empregar-se hão W.C. do cystema Perfecta-Silva, installados 
nas melhores condições de meio hygiene, como isto, se indica no respectivo detalhe. A 
instalacção d'esté serviço será idêntica em todos os andares. A instalação d'esté serviço 
prezidirá o autor das W.C. indicadas. 
A reconstrucção comprehende a cobertura da parte nova do ultimo andar em madeira de 
Riga com armas e tersas de pranchas commum de 0,22mx0,075mm com barrotes de 
0,075mx0,05m e ripas de 20 ao pranchão commum. 
A cumieira ou paio de fileira será de pranchão commum. 
As frechaes serão de castanho. 
Na cobertura empregar-se-há telha nacional do tipo da Marselha. 
Na parte interna a reforma comprehende a construcção d'uma escad nova desde o 
pavimento das lojas até ao ultimo andar. Será esta construída em ters pernas de 
pranchão commum, com capas e espelhos de pinho nacional tendo umas e outras 0,05 
de espessuras. 
O Chapim, corrimão, balaústres e colunnas serão de mogno ou óleo. 
Exigindo a reforma o emprego d'algumas traves novas, com realmente exige, far-se-há 
applicação de pranchas de pitela-fme de 0,22mx0,075m.(f.341) Os novos tapamentos a 
construir serão dobrados ou singelos a escolha do proprietário em tábuas de pinho 
nacional abitolados de 0,030m ( soalho de refugo). 
Sendo a obra toda feita de forma escusado nos parece entrar aqui em mais evindencias 
de construção 

Porto, 13 de Outubro de 1896 
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Folio 342*: 

casa do Infante / intervenções 

"ïf 
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casa do Infante / intervenções 

Folio 343: 

Exma. Câmara 

A licença que pede João Maria de Gouvea Pereira, para ampliar as trazeiras do ultimo 
andar da caza que possue na rua do Infante D. Henrique números 23 a 25, bem como 
reconstruir latrinas e o interior da mesma casa conforme indica a tinta carmim no 
projecto junto está no caso de ser concedido, obrigando-se o requerente ao cumprimento 
das posturas municipaes, e a depositar no cofre do município a quantia de cinco mil reis, 
para garantir a a observância d'essas posturas. 

Porto e Paços do Concelho, 22 de Outubro de 1896 

Evaristo Nunes Pinto 

Folio 340: 

N° 69276 22 de Outubro de 1896 
Approvado. Porto e Paços do concelho 
22 d'outubro de 1896 

Folio 338: 

Passe licença na 
Conformidade da informação 
Porto e paços do Concelho 
23 d'Outubro 
V.Laranjeira 

Folio 338: 

Pg. 500 reis 
Licença N° 378 
Guia N° 397 
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casa do infante / intervenções 

Livros de Plantas 

Doc.6.1 

Localização: Rua Nova dos Ingleses 
Ano 1897 
Livro 144 - Folio 95/96/97/98 */99 
N.° de licença: 92 
Requerente: João Maria de Gouvea Pereira 
Pelo requerente: Aguiar Fonseca dos Santos 

Folio 95: 

Exma. Câmara do Porto 

Dis João Maria de Gouvea Pereira que pertende apiar a frente da sua casa N° 23 a 25 da 
rua do Infante D. Henrique, desde o Io andar ate ao 4o andar para porceder a 
reconstrução da mesma em harmonia com o alçado que junta por copia. Tendo 
requerido a Exma. Câmara no anno procimo findo, autorização para reconstruir 
intrenamente a mesma casa, bem como a mudança de 2 portaes para 3 na fachada sobre 
a Rua do Infante D. Henrique ao nível do pavimento da rua e pretende agora, fazer a 
mesma mudança de 2 para 3 janelas nos andares superiores a partir do Io andar como 
assim vai indicado no alçado a tinta carmim, por isso 

P. A V. Ex.a se digne conceder-lhe 
a licença respectiva 

E.R.M. 

Porto 10 de Fevereiro de 1897 

Pelo requerente Ignacio Ferreira dos Santos 

Folio 97: 

Relatório 
O prezente projecto comprehende o apeamento da fachada existente da caza N° 23 a 25 
da rua do Infante D. Henrique, e sua reconstrução. Isto desde o Io andar até ao quarto, 
com o fim de estabelecer harmonia na distribuição das janellas d'estes 3 andares com os 
portais ao nível da rua. 
A casa tem andado e continua a andar em reconstrução que foi opportunamente 
authorizada bem como a mudança de 2 para três portaes nas lojas ao nível da rua, obra 
esta já executada. 
Os alçados juntos indicão a carmim como se deseja que em difinitivo fique a fachada do 
prédio referido que atualmente tem em cada andar a partir do Io apenas duas janellas. 
As novas janellas a construir serão feitas de cantaria lavrada 

Porto 10 de Fevereiro de 1897 
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casa do Infante / intervenções 

Folio 96: 

Exma. Câmara 

Diz Manoel Domingues dos Santos mestre de obras morador na rua de S. Sebastião 
n°20 que para os effeitos do regulamento de 6 de Junho de 1835 que assume a 
responsabilidade da obra que vae construir de uma morada de casas nos terrenos de João 
Maria de Gouvêa Pereira na rua do Infante D. Henrique, freguesia de S. Nicolau 

Porto 23 de Fevereiro de 1897 

Manoel Domingues dos Santos 

[reconhecimento notarial] 

Folio 98*: 

Folio 99: 

Municipalidade do Porto 
Repartição de Obras 

Exma. Câmara 

A licença que pede João Maria de Gouvea Pereira para mandar reconstruir a fachada 
dos andares inferiores da casa da rua do Infante D. Henrique como mostra a tinta 
carmim no projecto junto está no caso de ser concedida, obrigando-se o requerente ao 
cumprimento das posturas municipaes, e a depositar no cofre do município a quantia de 
20.000 reis, para garantir a observância d'essas posturas 
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casa do Infante / intervenções 

Evaristo Nunes Pinto 

N°144 
Pereira 

Ide Março de 1897 

Folio 95: 

N°337 
Passe licença na conformidade 
da informação 
Porto e Paços do Concelho 
6 de Março de 1897 
Wenceslau Lima 

Folio 97: 

Approvada. Porto e Paços do Concelho 
6 de Março de 1897 

Folio 95: 

Pg 500 Reis 
Licença Na 92 
Guia N° 163 
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casa do Infante / intervenções 

Livros de Plantas 

Doc.6.1 

Localização: Rua Nova dos Ingleses 
Ano 1897 
Livro 149 -Folha 134/135/135v/136/136v/137*/138*/139*/140*/141/142 
N.° de licença: 439 
Requerente: João Maria de Gouvea Pereira 
Pelo requerente: António da Silva 

Folio 134: 

Exma. Câmara 

Diz João Maria de Gouvea Pereira proprietário da caza numero 23 da rua do Infante D. 
Henrique que pretende apear e reconstruir uns armazéns que possue nas trazeiras da dita 
caza, tudo conforme se acha indicado em plantas e mais peças que junto remette. 
Igualmente deseja construir um passadisso, em ferro, da mesma caza para os ditos 
armazéns, como isso vai sufficientemente indicado nos desenhos, detalhes e relatórios 
por isso 

P. A Exma. Camará 
se digne a conceder a 

licença requerida 
Porto 23 de Julho de 1897 

E.R.M. 
Pelo requerente 

António da Silva 

Relatório 

João Maria de Gouvea Pereira, proprietário e morador na rua do Infante D. Henrique na 
casa numero23 que anda em reconstrução, possuindo ao fundo do seu quintal uns 
armazéns com entradas pelo mesmo quintal e por uma viella que lhe é própria e dá para 
a Rua da Fonte Taurina, deseja apear os ditos aramzens e proceder á sua reconstrução 
em melhores condições de solidez, de arrumação e ligação com a própria casa do seu 
estabelecimento e moradia; tudo em harmonia com as plantas, relatório e mais detalhes 
e ainda obedecendo ás seguintes condições 
Io- As Paredes = As paredes novas indicadas nas plantas a carmim são feitas em parte 
com o material existente em parte com material novo, tudo em perpeanho dobrado em 
forma de encilhares e junrtoiras, dando ás paredes a espessura media de 0,65m. 
Estas paredes serão construídas sobre as fundações existentes 
2°=Cantarias. As novas portas e janellas bem como o novo cunhal serão de cantaria 
resistentes nova e lavrada. As novas escadas desde a viella até o pateo, ou antes até a 
entrada do 3o armazém serão igualmente de cantaria lavrada. 
A escada que sobe do pateo até o passadisso, em ferro será como se vê nos desenhos, 
parte de pedra e parte de ferro. 

89 



casa do Infante / intervenções 

3o- O Pavimento = O pavimento do armazém inferior será de betoniíha assente no solo e 
os pavimentos dos 3 armazéns superiores serão armados em vigas de ferro em harmonia 
com as plantas e detalhes respectivos appoiados sobre as paredes e collunnas de ferro 
fundido, tudo sempre em harmonia com os repectivos detalhes. Como esta parte da obra 
vae meudamente detalhada em desenhos, cotas e cálculos e escusado é desenvolver aqui 
as suas disposições particulares. 
Os vigamentos indicados na planta a madeira são de (f. 35v) carvalho com a secção que 
vae cortada, porque tal é o vigamento existente em bom estado de conservação. 
Empregar-se hão soalhos novos de pinho nacional, tipo de Marselha, tudo em harmonia 
com o que vai indicado nos respectivos cortes. 
4°= Cobertura = A cobertura será armada de pinho de Riga levando telha nacional tipo 
de Marselha, tudo em harmonia com o que vai indicado nos respectivos cortes. 
5°= Passadisso ou passagem superior = A partir da casa ao nível do pavimento da loja 
que é o nível da rua do Infante D. Henrique, construir-se.ha uma passagem para 
armazém superior, cujo pavimento fica de nível com a referida loja. 
As plantas, alçados e respectivos detalhes dão ideia completa sobre as condições de 
construção desta parte da obre, sendo assim desnecessário alongarmos mais na sua 
descripção. 

Porto 23 de Julho de 1897 

António da Silva 
Folio 136: 

Calculo de Resistência 

A superfície total de cada armazém é de 99,60m. A carga máxima que cada um d'elles é 
destinada a receber é 1:000K por metro quadrado, ou sejão 99:600K de carga total. 
Assim esta carga distribuída sobre as paredes e sobre as colunnas dá sobre cada uma das 
collunnas superiores uma carga concentrada de 
Io- 16:600 K. Assim temos para as colunnas superiores dando-lje para espessura de 
parede 20mm, para raio médio 65,mm suppondo que é ferro fundido trabalhoa 
compressão de 14K por milímetro quadrado 

21x65mx20mx4k=32:656k 
que é o dobro da carga máxima a supportar. 

2o- Colunnas inferiores - Espessura de parede 30mm raio médio 110mm; carga máxima 
a supportar 66:000k. E temos 

2jcx87,5x25x4k=54:950k 
3o- Colunnas inferiores - Espessura de parede 30mm, raio médio HOmm; carga 
máxima a supportar 66:000k. E temos 

27ill0x30x4k=82:896k 

4o- Viga longitudinal.Temos 
Carga total incluindo o pezo da viga é por metro quadra. Carga sobre toda a viga 

26xl00k = 49800k 
2 
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Carga sobre dois appeios 
49.50 =15.600k 

3 

Suppondoa viga encastrada, temos 
(f. 36v) Alf=Rl=16:500x400=5.553.333 

V 12 
Sendo R=6k vem 

I_=922000 
V 

Assim emprega-se a viga de mercado 

Para qual éj_=964:000 

Notando-se que como carga pratica podemos somar R=10k. 
Temos para a viga escolhida 

16p=9:640:000 

Porto 23 de Julho 
De 1897 

António da Silva 
Foliol37* 
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Foliol38* 

Folio 139*: 
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Folio 140*: 

Folio 141: 

Manoel Domingues dos Santos, mestre d'obras, declara para os effeitos do 
Regulamento de 6 de Julho de 1895 que assume a responsabilidade para mandar apear e 
reconstruir uns armazéns na rua do Infante D. Henrique que pertencem a João Maria de 
Gouvêa Pereira da freguesia de S. Nicolau 

Porto 19 de Novembro de 1897 

Manoel Domingues dos Santos 

[reconhecimento notarial] 

Porto, 19 de Novembro de 1897 

O tabelião ajudante Alexandre Vicente da Silva 

Folio 142: 

Municipalidade do Porto 
Repartição das Obras 

Exma. Câmara 

A licença que pede João Maria de Gouvêa pereira para reconstruir uns armazéns que 
possue nas trazeiras da casa numero 23 da rua do Infante D. Henrique conforme indica a 
tinta carmim nos desenhos juntos está no caso de ser concedida, obrigando-se o 
requerente ao cumprimento das posturas municipaes e a depositar no cofre do município 
a quantia de (não tem deposito) por ficar (ilegível) da rua reis, para garantir a 
observância d'essas posturas 
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Porto e Paços do Concelho 
19 de Novembro de 1897 

Visto 
Evaristo Nunes 

Folio 134: 

Passe licença na 
conformidade da informação 
Porto e Paços do Concelho 
23 de Novembro de 1897 
Wenceslau de Lima 

Folio 135: 

Approvado Porto e Paços do Concelho23 de Novembro de 1897 
Wenceslau de Lima 

Folio 134: 

Approvada na conformidade 
Da informação 
Porto em Câmara 
3 de Dezembro de 1897 
Wenceslau de Lima 

Folio 134: 

Pg. 500 reis 
Licença N° 439 
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Livros de Plantas 

Doc.6.1 

Localização: Rua Nova dos Ingleses 
Ano 1897 
Livro 150 - Folha 43/44/44v/45*/46/46v/47/47v 
N.° de licença: 19 
Requerente: Carmo, Fonseca & Companhia 

Folio 43: 

Exma. Câmara Municipal 

Dizem Carmo, Fonseca & Companhia que tendo requerido licença de V. Ex.a em 9 de 
Novembro para poder construir um cano d'esgoto à casa numero 27 e 29 da rua do 
Infante D. Henrique, vem por este meio substituir o refferido requerimento e 
appresentar novo projecto para poder substituição do que então appresentara e que por 
este meio fica sem effeito, por isso 

P. a V. Ex.a se digne conceder-lhe a licença que agora sollicitam 

Porto 4 de Dezembro de 1987 

Pelos requerentes 
Júlio J. Ferreira Lopes 

E.R.M. 

Folio 44: 

Carmo, Fonseca & Companhia, pretendem construir uma fossa fixa para receber os 
despejos das latrinas do seu prédio números 27 e 29 da rua do Infante D. Henrique, 
fossa que terá um cano afim de conduzir o transbordo líquido d'ella para um aqueducto 
publico que passa na mesma rua. A fossa será construída de pedra d'alvenaria 
argamassada, guarnecida interiormente a argamassa de cimento e areia e será coberta de 
lagedo, e terá todos os ângulos interiores arrendados em arco de círculo de 0,25m de 
raio. 
O cano de transbordo líquido será feito de tubos de ferro de 0,18 de diâmetro interior e 
communicará com a borda superior da fossa onde terá um rabo fixo com furos de 
0,000m superfície. Fora da casa, por baixo do passeio, haverá um fecho hydraulico a 
fim de impedir que o mau cheiro passe do aqueducto para dentro do prédio. A caixa do 
fecho hydraulico será construída com materiais iguaes aos da fossa. 
Haverá um tubo ventilador que partindo da parte superior da fossa seguirá até cima do 
espigão do telhado da casa. (f.44v) Todas as bacias das latrinas são munidas de fechos 
hydraulicos. 
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O projecto junto indica a obra que os supplicantes pretendem fazer. 

Folio 45*: 

Folio 46: 

Exma. Câmara 

Carmo, Fonseca & Companhia requereram licença de Ex.a em 9 de Novembro ultimo 
para assentar um encanamento de tubos de ferro subterraneamente a tramar da rua do 
Infante D. Henrique, a fim de conduzir os despejos das latrinas do seu prédio números 
27 e 29 da dita rua para uma aqueduto que passa encostado ao passeio do lado Norte da 
mesma. 
Agora, em data de 4 do corrente, veim os mesmos Supplicantes com um novo 
requerimento em substituição do primeiro, pedindo licença para construir uma fossa fixa 
destinada a receber os despejos das latrinas d'aquella cãs, e pedindo também licença 
para assentar o referido encanamento, sendo este, porem destinado somente a conduzir o 
transbordo liquido d'esta fossa para o aludido aqueduto. 
Os requerentes juntaram tanto a um (f.46v) como a outro requerimento o projecto para a 
execução d'estas obras. 
Cumpre-me informar: 
Com relação ao pedido dos requerentes exarado no requerimento de 9 de Novembro não 
o julgo no cazo de ser attendido por isso que o aqueduto para onde elles pretendeim 
fazer os despejos não está em condições de receber matérias facxes conforme determina 
o Artigo 3o da postura de 5 de Novembro de 1891. 
Entretanto, no entanto, que se lhe pode conceder a licença para assentar o referido 
encana (f.47) mento destinado a conduzir apenas o transbordo liquido da fossa, sendo 
todavia esta obra acrescentada conforme as condições constantes do artigo 2o da citada 
Postura de 5 de Novembro § 4o do Artigo 36 do Código de Posturas; e com a condição 
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de que o encanamento dos requerentes não vá prejudicar as canalizações da água e gaz 
em outros quaisquer canos, quer do Município quer dos particulares já existentes na rua, 
devendo este serviço ser acrescentado sob fiscalização do pessoal technico d'esta 
repartição. 
Esta licença, porem não dá direito algum aos requerentes de pedir indemnização alguma 
ao Município quando seja cortado ou interrompido o seu encanamento em virtude da 
feitura de aqueduto para a canalização dos esgotos acrescentado pelo Município ou por 
qualquer individuo ou Companhia com quem a Câmara contracte ou tenham 
contractado taes obra, pelo rebaixe do pavimento da rua, não por quaisquer outras obras 
de interesse publico o que se tenham de fazer na mesma rua, e isto quer a interrupção 
seja temporária quer permanente, sendo no primeiro (f.47v) caso as despezas para 
restabelecer o encanamento á custa dos requerentes. 
Deverão mais os requerentes sujeitar-se ao disposto nos Accordos Municipaes em vigor 
e ao deposito de 10.000 reis. 
Julgo por tanto no cazo de ser approvado o projecto que os requerentes agora 
apresentaram para a construção da fossa para o encanamento e d'esta forma fica sem 
effeito o projecto primitivo e respectivo requerimento 

Porto e Paços do Concelho 
9 de Dezembro de 1897 

Evaristo Nunes Pinto 
Folio 44: 

Approvada na conformidade da informação 
Porto em Câmara 
23 de Dezembro de 1897 

Wenceslau Lima 
J.Lima 

Folio 43: 

N°609 
Assignando o termo com as indicações indicadas na informação, passe licença na 
conformidade da mesma informação 
23 de Dezembro de 1897 

Wenceslau Lima 
Novaes 
Avides 
J.Lima 

Pago 400 reis 
Licença N° 19 
Guia n° 8 
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Livros de Plantas 

Doc.6.1 

Localização: Rua Nova dos Ingleses 
Ano 1897 
Livro 160 - Folio 58/59/60*761 
N.° de licença: 11 
Requerente: Manoel Domingues dos Santos 
Pelo requerente: Joaquim Neves 

Folio 58: 

Exma. Câmara 

Diz Manoel Domingues dos Santos que pretende substituir por pedra de perpianho de 
0,80 de espessura comp indica a tinta carmim no desenho junto a frente do 2o andar que 
tem os números 47 a 55 da rua do Infante D. Henrique, a qual frente é de tapamento de 
madeira e acha-se desaprumada. 

Pede por isso a V. Ex se digne 
a conceder-lhe 

a precisa licença 

Porto 19 de Dezembro de 1899 

Pelo requerente 
Joaquim Neves 

E.R.M. 

Folio 59: 

Manoel Domingues dos Santos, mestre d'obras, declara para os effeitos do regulamento 
de 6 de Junho de 1895 que assume a responsabilidade da obra que tem de executar no 
prédio números 47 a 53 da rua do infante D. Henrique freguesia se S. Nicolau 

Porto 19 de Dezembro de 1899 

Manoel Domingues dos Santos 

[reconhecimento notarial] 
Porto 21 de Dezembro de 1899 

98 



casa do Infante I intervenções 

Folio 60*: 

Folio 61: 

Municipalidade do Porto 
Repartição das Obras 

Exma. Câmara 

A licença que pede Manoel Domingues dos Soares para substituir por pedra a fachada 
de madeira do 2o andar da casa numero 47 da rua do Infante D. Henrique, como indica a 
tinta carmim no desenho junto está no caso de ser concedida, obrigando-se o requerente 
ao cumprimento das posturas municipais, e a depositar no cofre do município a quantia 
de 5:000 reis, para garantir a observância d'essas posturas 

Porto e Paços do Concelho, 27 de Dezembro de 1897 

Evaristo Nunes Pinto 
Folio 58: 

Passe licença 
na conformidade 
da informação 
Porto e Paços do Concelho 
9 de Janeiro de 1900 

Lima Júnior 
Pg 500 reis 
Licença N° 11 
GuiaN°13 
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Livros de Plantas 

Doc.6.1 

Localização: Rua Nova dos Ingleses 
Ano 1900 
Livro 163 - Folha 247/247W248 
N.° de licença: 47 
Requerente: J. H. Andressen e sucessores 

Folio 247 

Illustrissímo e Exmo. Senhor. 
Presidente da Câmara Municipal do Porto 

Desejamos os abaixo assignados proceder a algumas reparações do prédio numero 73 da 
Rua Infante D. Henrique, em contacto com o cano d'esgoto da rua d'Alfandega 
(Alfandega Velha), pedem a V. Ex.a se digne conceder licença para o levantamento 
d'esta rua no sitio por onde passa o referido cano, compromettendo-se a deixal-a no 
estado em que actualmente se encontra 

P.dem a V. Ex.a se defferir na forma requerida 

E. R M. 

Porto 30 d'Outubro de 1900 
Pelos requerentes J. H. Andressen e sucessores 

Silva Dias 

Informe o Engenheiro 
Porto e Paços do Concelho 
9 de Novembro de 1900 
Lima Junior 

Folio 248: 

Municipalidade do Porto 
Repartição das Obras 

Exma. Câmara 

A licença que pedem J. H. Andressen sucessores para reparar o encanamento dos 
despejos das latrinas do prédio numero 73 da rua do Infante D. Henrique está no caso de 
ser concedida, obrigando-se o requerente ao cumprimento das posturas municipais, e a 
depositar no cofre do município a quantia de cinco mil reis, para garantir a observância 
d'essas posturas 
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Porto e Paços de Concelho 
8 de Novembro de 1900 

Evaristo Nunes Pinto 

Folio 247v: 

Passe licença na conformidade 
da informação. 
Porto e Paços do Concelho 
13 de Novembro de 1900 

Lima Júnior 
Vice-presidente 

Pelo guia N° 426 de 20 de Novembro de 1900 
foi depositado no Cofre Municipal a quantia de cinco mil reis 
a que se refere a informação 
da repartição technica junta 
ao presente requerimento 
Barros Lima 

Folio 247 

Pg. 500 reis 
Licença N° 47 
Guia 
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Doc 6.2 Arquivo 
Distrital 

Nr. 
Ord. 

Lv. Foi. Data Lugar Tipo de 
doe/assunto 

1° 
Outorgante 

Ocupação 2o 

Outorgante 
Ocupação 

6 199 3v 1745-05-
04 

Rua Nova 
(morada do 

1° 
outorgante) 

Venda rasa de 
uma pensão 

Águeda da Costa Lopo 
(viúva de Gonçalo Martins 

de Sousa) 

Francisco de 
Oliveira 

Cirne 

cavaleiro 
professo na 
Ordem de 

Cristo 
26 199 20v 1745-05-

07 
Rua Nova 
(morada do 

2o 

outorgante) 

Quitação rasa 
geral 

João Velho 
Ferreira 
Pontes 

Anastácio 
Vilaça de 
Carvalho 

homem de 
negócios 

44 199 30 1745-05-
11 

Rua Nova 
(morada do 

1° 
outorgante) 

Procuração Duarte 
Lambert e 

Comp. 

homem de 
negócios (da 

nação 
britânica) 

Tadeu Luís 
de 

Vasconcelos 

45 199 30 1745-05-
11 

Rua Nova 
(morada do 

1° 
outorgante) 

Procuração Henrique 
Tomsão; 

Maria 
Emília 

Tomsão 
(mulher) 

homem de 
negócios (da 

nação 
britânica) 

Tadeu Luís 
de 

Vasconcelos 

47 199 31 1745-05-
11 

Rua Nova 
(morada do 

1° 
outorgante) 

Quitação de 
500$000 a 

juro de 5% 

D. Maria 
Micaela 
(viúva) 

Manuel 
Ferreira 
Tavares 

fiador de 
António João 

84 199 51 1745-05-
22 

Rua Nova 
(morada do 

F 
outorgante) 

Procuração Águeda da Costa Poço 
(viúva de Gonçalo Martins 

de Sousa) 

Domingues 
Maciel da 
Silva; Luís 
Ferreira de 
Moura e 

Comp.; João 
de Oliveira 

Forte 

capitão; 
capitão 

(Recife de 
Pernambuco) 

98 199 58 1745-05-
25 

Rua Nova 
(morada do 

2o 

outorgante) 

obrigação de 
200$000 a 
juro de 4% 

Manuel 
António 
Ramalho 
(viúvo) 

Francisco da 
Silva Gomes 

homem de 
negócios 

105 199 61v 1745-05-
29 

Rua Nova 
(morada do 

2o 

outorgante) 

Quitação Matias 
Gaspar 

D. Maria 
Micaela 

112 199 66v 1745-05-
31 

Rua Nova 
(morada do 

2o 

outorgante) 

obrigação de 
400$000 a 

juro de 6,25% 

João Pinto 
Gonçalves; 

Maria 
Madalena 
Tomásia 
(mulher) 

boticário) Manuel 
Rodrigues 
Barbosa 

homem de 
negócios 

136 199 78v 1745-06-
05 

Rua Nova 
(morada do 

1° 
outorgante) 

Procuração Henrique 
Bernée 
Comp. 

homem de 
negócios (da 

nação 
britânica) 

D. Catarina 
Berne 

(mulher) 

137 199 79 1745-06-
05 

Rua Nova 
(morada do 

1° 
outorgante) 

Procuração André 
Henrique 
Severim e 

Comp. 

homem de 
negócios 

Manuel Martins 
da Costa; 

Francisco da 
Silva Costa; 

António Pinto 
de Queira 

(Peso da 
Régua); 
doutores 
padres 
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149 199 84 1745-06-
10 

Rua Nova 
(morada do 

1° 
outorgante) 

Procuração Guilherme 
Bearsley 

(assistente 
no Porto) 

homem de 
negócios (da 

nação 
britânica) 

Benjamim Jones; Carlos 
Bearsley (irmão) 

152 199 85v 1745-06-
10 

Rua Nova 
(morada do 

1° 
outorgante) 

Procuração André 
Henrique 
Severim 

cônsul da 
nação 

dinamarquesa, 
homem de 
negócios 

Manuel 
Barbosa de 
Magalhães 

(Viana do 
Castelo) 

46 203 31 25-03-
1747 

Rua Nova 
(morada do 

2° 
outorgante) 

Venda real de 
bergantim 

Miguel do 
Vale 

Henrique 
Berny 

Homem de 
negócios (da 

nação 
britânica) 

155 203 95v 22-04-
1747. 

Rua Nova 
(morada do 

1° 
outorgante) 

Procuração Guilherme 
Bearsley 

Homem de 
negócios (da 

nação 
britânica) 

João da 
Silva 

Catarro 

Doutor 

51 200 33 23/10/1745 Rua Nova 
(morada do 

1° 
outorgante) 

Venda rasa de 
1/4 de casal 

António 
José de 

Figueiredo e 
Oliveira; D. 
Ana Antónia 

Alvo de 
Figueiredo 
(mulher) 

Guarda-mor 
da Alfândega 

Lourenço 
Lopes; 
mulher 

217 200 137v 13/01/1746 Rua Nova 
(morada do 

1° 
outorgante) 

Obrigação de 
4 mil cruzados 
a juro de 5% 

Águeda da Costa Poço (assina: 
Posso) (viúva de Gonçalo 

Martins de Sousa, homem de 
negócios); Manuel Carlos 

Monteiro de Amorim; D. Joana 
Auta Vitória de Sousa e Costa 
(mulher); António José de S. 

Bruno de Sousa Costa (filhos e 
genro) 

José da 
Costa Souto 

Homem de 
negócios 

224 200 141v(2) 15/01/1746 Rua Nova 
(morada do 

1° 
outorgante) 

Procuração Bernardo 
Clamoux e 

Comp. 

Homens de 
negócios 

António de 
Azevedo de 

Andrade; 
António de 
Carvalho 

Doutor; 
requerente de 

causas 
(Braga) 

247 200 153v 22/01/1746 Rua Nova 
(morada do 

1° 
outorgante) 

Procuração Paulo 
Guilherme 
Cruger e 
Comp. 

Homens de 
negócios 

Luís Correia 
de Miranda 

Reverendo 
padre 

(Lisboa) 

347 200 208v 26/02/1746 Rua Nova 
(morada do 

1° 
outorgante) 

Obrigação de 
3 mil cruzados 
a juro de 4% 

António José 
de Figueiredo 
e Oliveira; D. 
Ana Antónia 

Alvo de 
Figueiredo 
(mulher) 

Guarda-mor 
da Alfândega 

Apolinário 
Ribeiro de 

Lima 

Cavaleiro 
professo na 
ordem de 

Cristo 

349 200 209 26/02/1746 Rua Nova 
(morada do 

1° 
outorgante) 

Outorga a 
escritura de 
obrigação 

retro 

D. Ana Antónia Alvo de 
Figueiredo (mulher de 

António José de Figueiredo 
e Oliveira) 

Apolinário 
Ribeiro de 

Lima 

Cavaleiro 
professo na 
ordem de 

Cristo 
380 200 225v 7/03/1746 Rua Nova 

(morada do 
1° 

outorgante) 

Obrigação Bernardo 
Clamoux; 

D. 
Genoveva 
Clamoux 

Cônsul da 
nação francesa 

Nicolau 
Clamoux 

(filho) 

Clérigo in 
minoribus 
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490 200 296 19/04/1746 Rua Nova 
(morada do 

1° 
outorgante) 

Arrendamento 
de casal 

Ricardo 
Tomsão 

Homem de 
negócios (da 

nação 
britânica) 

Manuel de 
Brito 

Caseiro 

281 207 190V 1/3/1749 Rua Nova 
(morada de 

Gaspar 
Barbosa 
Carneiro) 

Procuração Teresa dos Santos e Silva 
(viúva de José Pais de 

Oliveira) 

Afonso 
Genabel 

[cft. Ginabel 
fl. 103]; 

Manuel da 
Silva; José 
de Sousa 
Baptista; 

outros 

(Lisboa, 
Porto, Rio de 
Janeiro, Baia 
de Todos os 

Santos, 
Recife de 

Pernambuco) 

126 207 84v 23/12/1748 Rua Nova 
(morada do 

1° 
outorgante) 

Distrato de 
302$280 [a 
juro de 5%J 

João Palmer 
e Comp. 

Homens de 
Negócios (da 

Nação 
Britânica) 

Mariana Vieira (viúva); 
filha; genro 

225 207 149 6/2/1749 Rua Nova 
(morada do 

1° 
outorgante) 

Escritura de 
consentimento 

para 
emancipação 

Bernardo 
Clamoux, 

D.Jenoveva 
Clamoux 
(mulher) 

Homem de 
Negócios 

Bernardo Clamoux (filho); 
Manuel Clamoux (filho) 

370 207 25 lv 12/4/1749 Rua Nova 
(morada do 

1° 
outorgante) 

Distrato e 
quitação rasa 

geral 

Ana Henquel (D. viúva de 
Pedro Henquel) 

José dos 
Reis 

Moreira; 
irmãos 

Reverendo 
Doutor 

389 207 265 18/4/1749 Rua Nova 
(morada do 

1° 
outorgante) 

Escritura de 
transacção e 
composição 

amigável 

Guilherme 
Bearsley 

Homem de 
Negócios (da 

Nação 
Britânica) 

Manuel 
Taveira de 
Magalhães 

Homem de 
Negócios 

390 207 266 18/4/1749 Rua Nova 
(morada do 

1° 
outorgante) 

Escrita de 
desistimento 

Guilherme 
Bearsley; 

Carlos 
Bearsley 
(irmão) 

Homens de 
Negócios (da 

Nação 
Britânica) 

Domingos 
da Costa 
Neves; 
Manuel 

Taveira de 
Magalhães 

Homem de 
Negócios 

393 207 267 19/4/1749 Rua Nova 
(morada do 

F 
outorgante) 

Procuração Maria Hyam 
(mulher de 
João Hyam) 

(da Nação 
Britânica) 

Ricardo 
Tids[e]uell 

Homem de 
Negócios (da 

Nação 
Britânica) 
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Antecedentes 

Doc.6.3 CMP. - A.H.M.P. 

Relatório da Câmara Municipal do Porto, Porto. 1839, p.135. 

II 

Relações dos cidadãos, que pagarão a importância dos Jornaes, e aguçamento de 
ferramentas para a construcção das diferentes Passeios, e Aqueductos na frente de suas 
respectivas propriedades, mandando simplesmente a Ill.ma Câmara pôr a pedra 
necessária nas différentes obras. 

PASSEIOS NA RUA DOS INGLEZES 

Antonio José Pereira Guimarães 19$625 
Visconde de Laborim 39$160 
João Quirino d'Aguilar 25S470 
José Gonçalles Guimarães 12$000 
José Joaquim Rodrigues de Bastos 20$670 
Navarros 39$125 
Antonio Francisco Dias 22$560 
Francisco Van-Zeller 21$900 
Dito 102$330 
Feitoria dos Inglezes (Associação Britannica) 108S205 
Grey 24$385 
Diogo Rawes 24$615 
Hunt, Roope, Teage & C.a 15$355 
Thomaz Obeirne 22$055 
Viuva Silva 27$915 
José Ferreira dos Santos Silva 14$400 
Antonio da Cunha Barbosa 35$825 
Duo 38$520 
João Martens da Silva Ferrão 42S420 
Alfandega 14S865 
Jorge Reid 57$145 
D. Candida Camellina Guimarães 32$450 
D. Marianna Pacheco Pinto Pamplona 19S200 
D. Joanna Rossi 14$400 
Manoel José Pereira Lima 25$600 
Manoel Browne 24$000 
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rttececletites 

Doc.7 

Rua da Alfandega 
Livros de Plantas 

Livro Folha Ano Motivo Requerente 

1 57* 1830 António Pereira Gomes 
10 62/62v/ 

63 
1848 Documentação referente à colocação de 

padieiras e soleiras de portas e janelas: 
Rua da Alfandega 1-3 e Viela de Vai de 
Pegas, 18-19 
Aprovado em 24/5/1848 

Requerente: Domingos 
Augusto da Silva Freitas 
Menezes e Vasconcelos 

12 169/ 169v/ 
170 

1850 Documentação referente à construção de 
um aqueduto parcial para a condução de 
águas: Rua da Alfândega e de Vai de 
Pegas 
Aprovado em 11/7/1850 

Requerente: António da 
Fonseca Gomes 

19 50/50v/ 
51/52*/ 
53/53v/ 
54* 

1856 Documentação referente a uma casa a 
edificar no ângulo da Calçada da 
Alfândega e Rua da Fonte Taurina 
Aprovado em 6/3/1856 

Requerente: João Marinho 
Alves 

40 298 

299/ 
299v/ 
300 

1869 Documentação referente à ocupação de 
um terreno público com pedras para 
embarque: Rua da Alfândega (junto aos 
taipais que vedam as obras da Alfândega) 
Aprovado em 8/6/1869 

Documentação referente a obras: 
("mandar rasgar duas janelas com 
varanda") 
Requerente: José Novna Hispanhol 
Pelo requerente: Manuel Gomes dos 
Santos 

Requerente: Francisco 
Geraldo e Silva Sardinha 

Requerente: José Novna 
Hispanhol 

48 307/308/ 
308v/ 
309 
309v/ 
310* 

1873 Documentação referente a umas casas a 
reedificar na Rua da Alfândega 
Planta aprovada em 15/5/1873 

Requerente: Gerturdes 
Magna da Purificação 
Monteiro 

73 389/ 
389v/ 
390 

1880 Documentação referente a obras numa 
padieira e num cano de esgoto: Rua da 
Alfândega 12 
Aprovada em 29/5/1880 

Requerente: Rafael Pereira 

82 276/ 
276v/ 
277 

1882 Documentação requerente à construção de 
um cano de esgoto: Rua da Alfândega 19 e 
24 
Aprovada em 25/5/1882 

Requerente: Rafael 
Rodrigues dos Santos 

101 81/81v 
82*/83 

1886 Documentação referente à construção de 
uma casa na rua da Alfândega Velha 
Aprovada em 19/1/1886 

Requerente: Tomás Glass 
Sandeman 

102 383/383v 
384*/385 

1887 Documentação referente a uma casa a 
alterar na Rua da Alfandega Velha 
Aprovada em 30/6/1887 

Requerente: Tomás Glass 
Sandeman 

144 285/286 
287/ 
288* 
289 

1897 Documentação referente à abertura de três 
janelas na Rua da Alfândega 19 
Aprovado em 1897 

Requerente: João Henrique 
Andressen 



casa cio Infante / intervenções 

Livros de Plantas 

Doc.7.1 
Localização: Rua da Alfandega 
Ano 1830 
Livro 1 - Folio 57* 
N° de licença: 
Requerente: António Pereira Gomes 

Folio 57*: 
Aprovada. Porto em Junta de 1830. (ilegível) 

Cópia da frente de huma Casa na Rua d'Alfandega 
N.°6. e 7. de António Pereira Gomes 
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Livros de Plantas 

Doc.7.1 

Localização Rua da Alfandega Velha 
Ano 1848 
Livro 10 - Folio 62/62W63 
N.° de licença 419 
Requerente: Domingos Augusto de Sousa Freitas Menezes Vasconcelos 
Pelo requerente: Francisco Duarte Ferreira 

Folio 62: 

Exma. Câmara Municipal 

Diz Domingos Augusto de Sousa Freitas Menezes Vasconcelos que elle supplicante tem 
na rua d' Alfandega uma morada de cazas que faz frente para a mesma rua com os N.° 1 
a 3 faz traseiras para a viella d' vai de Pegas com os N.°18 e 19 em como as padieiras 
das portas da loja e soleiras das janelas do primeiro andar estejao quebradas e em perigo 
pretende o supplicante remediar o perigo metendo outras padieiras e soleiras peituris nas 
ditas portas e janellas isto para a porta das trazeiras portanto não ocupam terreno algum 
na referida viella e por isso requer passar licença para o poder fazer 

Porto 10 de Maio de 1848 

P. se dignem conceder-lhes 
a graça e licença precisa 

Francisco Duarte Ferreira 

E.R.M. 
Veja o Exmo. Senhor Vereador Fiscal 
Porto em Câmara 
10 de Maio de 1848 

Convenha se conceda ao supplicante 
A licença para que requer sem mais alteração, feito o deposito 
De 7$200 reis para garantia das disposições municipais. 
Porto em Câmara 
24 de Maio de 1848 
Sousa Guimarães 

Folio 62v: 

Na forma de resposta 
Porto em Câmara 
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24 de Maio de 1848 
Vieira Magalhães 
Carneiro Geraldes 
Silva 
Pinheiro da Silva 
Macedo 
Alvez de Souza 

Folio 63: 

N.°60 R.s 7$200 
Deposito 

Fica entregue no Cofre da Câmara municipal desta cidade a quantia de sete mil e 
dozentos reis, metal que recebi do Senhor Domingos Augusto de Sousa Freitas 
Menezes, para afiançar a extração dos entulhos e mais disposições municipais, 
provenientes da sua obra na rua da Alfândega. 
E para sua descarga lhe passei o presente que será apresentado á dita municipalidade 
para ser ali legalisado, e pela mesma authorizado. 

Porto 31 de Maio de 1848 

O Thesoureiro 
Pereira 

Folio 62 

L.N.°419 
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Livros de Plantas 

Doc.7.1 

Localização: Rua da Alfandega 
Ano 1850 
Livro 12-Folio 169/169v/170 
N° de licença: 159 
Requerente: António da Fonseca Gomes 
Pelo requerente: Como procurador Manoel Alf. 

Folio 169: 

4 de Julho de 1850 

Exma. Câmara 

Diz António da Fonseca Gomes proprietário de différentes moradas de cazas na Rua d' 
Alfandega com trazeiras para a Rua de Vai de Pegas, que pretende com o serviço e 
limpeza das mesmas abrir um aqueduto parcial com o geral da rua obrigando-se a repor 
a mesma no estado em que ora se acha e como não (ilegível) fazer sem licença 

Pede a V. Ex.a seja servida conceder-lhe 
E.R.M. 

Como procurador Manoel Alf. 
Veja o Exmo. Senhor 
Vereador Fiscal 
Porto em Câmara 4 de Julho de 1850 
Doutor Lousada 
Ferreira da Silva 
Monteiro 
Mesquita 
Sousa Guimarães 
Sousa Araújo 
Reis 
Fiscal 

Não há dúvida em se conceder a licença de subempresar os baixos, digo a licença de 
abrir o aqueduto parcial, sujeitando-se às posturas municipaes e fazendo o deposito de 
9600 

Porto 11 de Julho de 1850 
Reis 

Folio 169v: 

Na forma de resposta. Porto em Câmara 
11 de Julho de 1850 
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Doutor Lousada 
Ferreira da Silva 
Monteiro 
Sousa Guimarães 
Sousa Araújo 
Reis 

Folio 170: 

N° 50 Rs. 9$600Prata 

Fica entregue com depósitos no Cofre da Câmara Municipal desta cidade a quantia de 
nove mil seicentos reis metal prata que recebi do Senhor António da Fonseca Gomes 
para afiançar a extracção dos entulhos e mais disposições Municipais provenientes da 
sua obra de aqueduto geral na rua de Valle de Pegas. E para sua descarga lhe passei o 
presente, que será apresentado à dita Municipalidade para ser ali legalizado, e pela 
mesma authorizado. 

Porto e Thesouraria da Municipalidade 
12 de Julho de 1850 

J.J. Castro 

Folio 169: 

Licença n° 159 
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Livros de Plantas 

Doc.7.1 

Localização Rua da Alfândega Velha 
Ano 1856 
Livro 19 - Folio 50/50v/51/52*/53/53v/54*/ 
N.° de licença 64 
Requerente: João Marinho Alves 

Folio 50: 

Exma. Câmara 

Diz João Marinho Alves, proprietário desta Cidade de, que o Supplicante é senhor do 
terreno que existe no angulo formado pela Calçada da Alfandega, e pela Rua da Fonte 
Taurina, reste da demolição que alli teve lugar, e como o Supplicante precisa de ficar 
nesse terreno appresenta a V. ex.cia as plantas já de uma já de outra frente conforme o 
exigem os declives que offrece o terreno. 

P. a V. Ex.a se digne 
Approvar-lhas 

Porto 28 de Fevereiro de 1856 

João Marinho Alves 
E.R.M. 

Veja o Exmo. Senhor Vereador 
Porto e Paços do Concelho 
28 de Fevereiro de 1856 
Visconde d'Alpendurada 
Presidente 

Folio 50v: 
Exma. Camará 

A planta junta está no caso de ser provada. V. Ex3 mandará como julgar mais justo. 

Paços do Concelho. 6 de Março 
de 1856 

Thomas Alves Guimarães 
Fiscal 

Na forma de resposta 
Porto em Camará 6 
De Março de 1856 
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Visconde d' Alpendurada 
Presidente 
Cancio 
Ferreira Coelho 
Alves Guimarães 
Folhadela 
Torquato 
Araújo Lobo 
Gonçalves Braga 
Brito 

Folio 51: 

N.a18 R.s50$000 

Authorizo. Porto e Paços do 
Concelho 18 de Março de 1856 
Visconde d'Alpendurada 
Presidente 

Fica entregue no Cofre dos depósitos da Camará Municipal desta Cidade a quantia de 
cincoenta mil reis, em dinheiro de metal, que recebi do Senhor João marinho Alves, 
desta mesma Cidade para affiançar a extracção dos entulhos e mais disposições 
Municipais da sua obra nas Ruas d'Alfandega e Fonte Taurina. 

E para sua descarga lhe passei o presente, que será apresentado à dita Municipalidade 
para ser alli legalizado, e pela mesma authorizado. 

Porto e Thesouraria da Municipalidade, 13 de Março de 1856. 

O Thesoureiro, J. J. Castro 

Folio 50: 

Licença N. 64 

Folio 52*: 
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Folio 53: 

Exma. Camará 

Diz João Marinho Alves desta Cidade que tendo submetido a aprovação de V. Ex.ca 
huma planta para levantar huma casa na Rua de Alfandega dignou-se V. Ex.ca deu 
respeitável despacho de 6 de Março aprovar a dita planta; mas vendo agora o 
Supplicante qui os claros entre as Portas do Lado da dita Rua de Alfandega ficão 
bastante estreitos e lhe não dão arrumação desejaria para o efeito o que o Supplicante 
destina a mesma propriedade por isso. 

Pede a Vossa Ex.ca para lhe aprovar a nova planta que submete a aprovação de V. Ex.a 

ficando para o efeito aquella outra de 6 de Março que Dambém junta. 
João Marinho Alves 

E.R.M. 

Veja o Exmo. Senhor 
Vereador Fiscal 
Porto e paços do Concelho 
19 de Junho de 1856 
Visconde d'Alpendurada 
Presidente 

Pode approvar-se a nova 
planta; V. Ex* mandará 
o que for mais justo. 
Paços do Concelho 
19 de junho 1856 
Thomas Alves Guimarães 
Fiscal 

Folio 53v: 

Na forma de resposta. 
Porto em Câmara 19 de Junho de 1856 

Visconde d' Alpendurada 
Presidente 
Conde de Samudães 
Francisco Cancio 
Ferreira Coelho 
Folhadela 
Torquato 
Gonçalves Braga 
Brito 
Araújo Lobo 
Alves Guimarães 
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Folio 54*: 
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Livros de Plantas 

Doc.7.1 

Localização Rua da Alfândega Velha 
Ano 1869 
Livro 40 - Folio 298 
N.° de licença 163 
Requerente: Francisco Geraldo e Silva Sardinha 

Folio 298: 

Exma. Câmara Municipal 

Diz Francisco Geraldo e Silva Sardinha, Mestre Pedreiro desta Cidade que preciza de 
ocupar quatro braças de terreno publico Fora da Porta Nobre junto do tapamento que beda 
as obras da alfandega para ali se lavrarem humas pedras tem de embarcar-se isto pelo tempo 
de dois meses e como não se pode fazer sem licença por isso. 

P. V. Ex3, se digne 
Assim deferir 

Porto 7 de Julho de 1869 

Francisco Geraldes da Silva Sardinha 

E.R.M. 

Exmo. Director dos Zeladores 
Marque o terreno precizo 
em forma que não obstrua o 
transito publico 
Porto em Camará 8 de Julho de 1869 
Martins 
Nascimento Leão 
Barbosa de Araújo 
Allen 
Andrade Oliveira 

N°6 
Depositou R. 3.800 

Thesoureiro 
Machado 

Licença N°l 63 
Livro 11 
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Livros de Plantas 

Doc.7.1 

Localização Rua da Alfândega Velha 
Ano 1869 
Livro 40 - Folio 299/299v/300 
N.° de licença 164 
Requerente: José Novna Hispanhol 
Pelo requerente: Manuel Gomes dos Santos 

Folio 299: 

Exma. Câmara 

Diz José Novna Hispanhol, da rua de Santo António desta Cidade, que a caza em que 
habita faz frente também para a viella da madeira e pretende no terceiro andar para este 
lado que é de madeira duas portas e fazer uma varanda, para luz e ventilação do mesmo 
andar; e porque não pode fazer sem licença de V. Ex.a e por que a obra é inteiramente 
simples e confronta com uma rua de pouca importância 

Veja o Exmo. Senhor 
Vereador Fiscal ouvindo 
a Junta das Obras, se 
o julgar conveniente 
8 de Julho de 1869 
Martins 
Presidente 

P. a V. Ex" se digne 
conceder-lhe 
a licença pedida 

Porto 7 de Julho de 1869 
Pelo requerente 
Manuel Gomes dos Santos 

Informe a Junta 
Porto 8 de Julho de 1869 
Nascimento Leão 
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Folio 300: 

Exma. Câmara 

A licença que o requerente José Novna Hispanhol, solicita de V. Ex" para mandar 
rasgar duas portas com varanda na face de madeira do terceiro andar de sua caza para o 
lado da rua da madeira, está nos termos de ser concedida, devendo os mesmos portaes 
serem constituídos em condições regulares e sugeitando-se o mesmo requerente ao 
disposto nos Accurdados municipaes em vigor e ao deposito de quantia de quatro mil e 
oito centos reis. 

Porto, 8 de Julho de 1869 

Gustavo Adolfo Gonçalves e Sousa 
José Luís Nogueira 
Pedro d'Oliveira 

Visto 
Nascimento Leão 

Folio 299v: 

N.° 550 

Na forma de reposta, 
Porto em Camará 
8 de Julho de 1869 
Martins 
Vice-presidente 
Nascimento Leão 
Barbosa Araújo 
Allen 
Oliveira 
Andrade 

Folio 299: 

Deposito Pr 4$800 

Licença N.° 164 
L°ll 
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Livros de Plantas 

Doc.7.1 

Localização Rua da Alfandega Velha 
Ano 1873 
Livro 48 - Folio 307/308/308v/309/309v/310* 
N° de licença 9 
Requerente: Gerturdes Magna da Purificação Monteiro 
Pelo requerente: Oliveira 

Folio 307: 
Exma. Câmara 

Diz D. Gerturdes Magna da Purificação Monteiro, que nos termos da planta approvada 
por V. Exc.a em 24 de Outubro de 1872, para uma parte das novas edificações a fazer na 
nova rua d'Alfandega, pretende a suplicante mandar reconstruir o projecto das cazas 
que esta possa e para isso oferece a approvação de V. Ex.a da planta que lhe diz respeito, 
e logo que lhe seja approvada e concedido o terreno que tem de adquirir para subordinar 
o dito foro afeito ao devido alinhamento 

Peço a V. Ex.a se digne 
A licença do estylo 

Porto 24 de Abril de 1873 
Pelo requerente 

Oliveira 
Veja o Exmo. Senhor 
Vereador Fiscal ouvindo a 
Junta das Obras, se o julgar 
Conveniente 
Porto e Paços do Concelho de Maio de 1873 
Bessa 
Presidente 

Informe a Junta 
Porto Ide Maio 1873 
Nascimento Leão 

Folio 308/308v/309/309v: 

Exma. Câmara 

A planta que a requerente D. Gerturdes Magna da Purificação Monteiro, desta Cidade, 
submette à approvação de V. Ex. para registar o projecto das suas cazas que pretende 
mandar reconstruir na nova rua d' Alfandega do lado do nascente está nos termos de ser 
approvada, devendo a mesma requerente observar o disposto nos Accordaos municipais 
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em vigor, a fazer o deposito da quantia de trinta e seis mil reis e bem sujeitam-se a 
subordinar essa edificação ao alinhamento determinando na respectiva planta approvada 
por V. Ex3 para a dita rua pelo que tem ella requerente de adquirir as porções de termino 
publico Ao primeiro na fronte do seu prédio e entre este e a linha da nova rua (f. 308v) 
que mede pelo lado do Poente 14,50m pelo lado do Nascente 14,10m pelo lado do Norte 
6,85m, o que dá em superfície 16,50m. 
A segunda porção é antiga viella que fica ao Norte do dito prédio da mesma requerente 
e entre este e o antigo Muro da Cidade medindo de extensão média 14,40m, e de largura 
também média 1,50m, o que dá em superfície 21.60. 
A primeira destas porções de terreno composta pelo lado do poente com a nova rua 
d Alfandega, pelo lado do Nascente com o prédio de Manuel dos Santos Perguiça e pelo 
lado do Sul em terreno público que hade (f.309) ser adquirido pelos possuidores dos 
prédios contíguos. 
A segunda porção composta pelo lado do Poente com o terreno acima medido e 
confrontado pelo lado do Nascente com a viella do Forno Velho de Cima a qual dá 
servidão para o prédio da requerente e para os dos seus vizinhos, pelo lado do Norte 
com o antigo muro da cidade, que para as trazeiras das cazas das Escadas do caminho 
Novo, e pelo lado do sul com o prédio da requerente. 
As duas porções de terreno formão um todo igual a 98,10m, as quaes avaliadas na razão 
de mil e quinhentos reis por cada metro quadrado, em attenção ao dezaterso que tem de 
se lhe fazer e ao (f.309v) preço porque V. Ex3 já acedeu algum terreno naquelle local 
impostao no total de cento e quarenta e sette mil cento e cincuenta seis. 

147S150 

Porto 14 de Maio de 1873 

José Luís Nogueira 
Pedro d'Oliveira 
Visto 
Nascimento Leão 

Folio 310*: 
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Folio 307v: 

N°388 
Paga importância no terreno que tem a adquirir, passase licença na forma de resposta 
Porto em Câmara 
15 de Maio 1873 

Bessa 
Presidente 
Nascimento Leão 
Justino d'Azevedo 
Gomes de Sá 
Oliveira 
Gama 

N°198 
Deposito R.s 36.000 

Folio 307: 

Licença n° 9 Livro 13° 
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Livros de Plantas 

Doc.7.1 
Localização Rua da Alfândega Velha 
Ano 1880 
Livro 73 - Folio 389/389v/390 
N.° de licença 368 
Requerente: Rafhael Pereira 

Folio 389: 

Exma. Camará Municipal 

Diz Rafhael Pereira que tem uma casa sita na rua da Alfandega números doze e catorze, 
aonde se acha arruinada uma padieira d'um dos portaes e precisando de a fazer 
substituir por outra assim como precisa de mandar vazar um cano de vertente para o 
cano mestre, 
por isso, pede à Exma Camará se digne mandar-lhe pagar licença 

Porto 26 de Maio de 1880 

Rafhael Pereira 
E.R.M. 

Informe a Junta d'Obras 
Porto e Paços do Concelho 
26 de Maio de 1880 
Barros 
Vice-presidente 

Folio 390: 
Exma. Camará 

A licença que o requerente Raphael Pereira, solicita de V. Ex3 para mandar substituir a 
padieira de um portal da caza números doze e catorze da rua d' Alfandega por se achar 
partida bem como para vazar um cano de vertentes da mesma caza para o aqueduto; está 
nos termos de ser concedido sugeitando-se o mesmo requerente ao disposto nos 
Accordãos Municipaes em vigor, como deposito da quantia de dez mil reis. 

Porto e Paços do Concelho 
26 de Maio de 1880 

Pedro d Oliveira 
Folio 389v: 
Na forma de resposta 

Porto e Paços do Concelho 
29 de Maio de 1880 
Barros 
Vice-presidente 

Folio 389: 
Licença N° 368 Livro 21 
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Livros de Plantas 

Doc.7.1 

Localização Rua da Alfandega Velha 
Ano 1882 
Livro 82 - Folio 276/276W277 
N.° de licença: 746 
Requerente: Rafael Rodrigues dos Santos 

Folio 276: 

19 de Maio de 1882 

Exma. Câmara 

Diz Rafael Rodrigues dos Santos que precizando alevantar a rua na distância de três 
metros de comprimento, para mais ou menos, para fazer um cano d' esgoto das águas a 
comunicar no aqueduto geral da Caza, da rua da Alfandega n.° 19 e 21 pede a Vossa 
Exc. Lhe conceda a licenza 

Porto, 17 de Maio 1882 

Rafael Rodrigues dos Santos 
P. para a Exma. Câmara 

lhe mandar 
passar a licença 

pedida como assim o requer 

E.RM. 
Informe a Junta d'Obras 
Porto e paços do Concelho 
19 de Maio de 1882 
Barros 
Presidente 

Folio 277: 

Exma. Câmara 

A licença que o requerente Raphael Rodrigues dos santos, solicita de V. Ex.a para 
mandar construir um cano de condução d'aguas da caza n° 19 a 21 da rua da nova 
Alfândega, para o aqueduto da sita rua, está no cazo de ser concedida, sujeitando-se o 
mesmo requerente ao disposto nos Accordaos Municipaes em vigor, e ao deposito da 
quantia de quinze mil reis 

Porto, Paços de Concelho 
24 de Maio de 1882 

Pedro d' Oliveira 
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Folio 276v: 

N.°610 
Na forma de resposta 
Porto e Paços de Concelho 
25 de Maio de 1882 

N.° 277 
Depositou R. 15:000 

Folio 276: 
Licença N° 746 
Livro 23 
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Livros de Plantas 

Doc.7.1 

Localização Rua da Alfandega Velha 
Ano 1887 
Livro 101 - Folio 81/81v/82*/83 
N° de licença 629 
Requerente: Thomas Glass Sandeman 
Pelo requerente: João Mattos 

Folio 81: 

Exma. Câmara Municipal do Porto 

Thomas Glass Sandeman, que precisando reconstruir o seu prédio sito na Rua Infante D. 
Henrique e Rua da Alfandega Velha, em harmonia com os alçados juntos. 

Pede respeitosamente a V. Ex.a a precisa licença 

Porto, 5 de Janeiro de 1887 
Pelo requerente: João Mattos 

E.R.M. 

Informe o Engenheiro 
Porto e Paços de Concelho 11 de Janeiro de 1887 
Dr. Osório Presidente 

Folio 82*: 
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Folio 83: 

Municipalidade do Porto 
Repartição de Obras 

Exma. Câmara 

A licença que pede Thomas Glass Sandeman para construir um prédio sito na rua da 
Alfandega Velha em harmonia com o alçado junto está no caso de ser concedida, 
obrigando-se o requerente ao cumprimento das posturas municipaes, e a depositar no 
cofre do município a quantia de 36 000 reis para garantir a observância dessas posturas. 

Porto e Paços do Concelho, 13 de Janeiro de 1887 

Evaristo Pinto 

Folio 81v: 

N°62 
Na forma de resposta 
Porto e Paços de Concelho 
19 de Janeiro de 1887 

Oliveira Monteiro 
Vice-presidente 

N°26 
Deposito 36.000 
Machado 
Thesoureiro 

Folio 81: 

Licença N° 308 
Livro 27 

126 



casa do Infante/ intervenções 

Livros de Plantas 

Doc.7.1 
Localização Rua da Alfandega Velha 
Ano 1887 
Livro 102 - Folio 383/383v/384*/385 
N° de licença 629 
Requerente: Thomas Glass Sandeman 
Pelo requerente: João Mattos 

Folio 383: 

Exma. Camará Municipal do Porto 

Thomas Glass Sandeman precisando alterar a destribuição das frestas e portas no andar 
térreo do seu prédio situado na Rua da Alfandega Velha e para a construção do qual já 
tem a precisa licença 

Vem pedir a Vex3 para lhe ser approvada a alteração prevista em harmonia com os 
alçados juntos 

Porto, 20 de Julho de 1887 
Pelo requerente: João Mattos 

E.R.M. 
Informe o Engenheiro 
Porto, Paços do concelho 
20 de Junho de 1887 
Alves Pimenta 
Presidente interino 

Folio 384*: 
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Folio 385: 

Municipalidade do Porto 
Repartição das Obras 

Exma. Câmara 

A licença que pede Thomas Glass Sandemanpara alteração e distribuição das frestas e 
portas do andar térreo da casa que traz na reconstrução na rua da Alfandega Velha, 
como indica no nosso alçado que submete à approvação de V. Ex3 está no caso de ser 
concedida, obrigando-se o requerente ao cumprimento das posturas municipais e a 
depositar no cofre do município a quantia de — reis, para garantir a observância d' essa 
posturas sujeitando-se às condições da licença anterior. 

Porto e Paços do Concelho, 22 de Junho de 1887 

Evaristo Pinto 

Folio 383v: 

N°679 
Na forma de resposta 
Porto e Paços do concelho de 1887 
Alves Pimenta 
Presidente interino 
Folio 383: 

Pg. 4.80 
Licença 629 
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Livros de Plantas 

Doc.7.1 
Localização Rua da Alfandega Velha 
Ano 1887 
Livro 102 - Folio 383/383v/384*/385 
N° de licença 629 
Requerente: Thomas Glass Sandeman 
Pelo requerente: João Mattos 

Folio 383: 

Exma.Camara Municipal do Porto 

Thomas Glass Sandeman precisando alterar a destribuição das frestas e portas no andar 
térreo do seu prédio situado na Rua da Alfandega Velha e para a construção do qual já 
tem a precisa licença 

Vem pedir a Vex2 para lhe ser approvada a alteração prevista em harmonia com os 
alçados juntos 

Porto, 20 de Julho de 1887 
Pelo requerente: João Mattos 

E.RM. 
Informe o Engenheiro 
Porto, Paços do concelho 
20 de Junho de 1887 
Alves Pimenta 
Presidente interino 

Folio 384*: 
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Folio 385: 

Municipalidade do Porto 
Repartição das Obras 

Exma. Câmara 

A licença que pede Thomas Glass Sandemanpara alteração e distribuição das frestas e 
portas do andar térreo da casa que traz na reconstrução na rua da Alfandega Velha, 
como indica no nosso alçado que submete à approvação de V. Ex3 está no caso de ser 
concedida, obrigando-se o requerente ao cumprimento das posturas municipais e a 
depositar no cofre do município a quantia de — reis, para garantir a observância d' essa 
posturas sujeitando-se às condições da licença anterior. 

Porto e Paços do Concelho, 22 de Junho de 1887 
Evaristo Pinto 

Folio 383v: 

N°679 
Na forma de resposta 
Porto e Paços do concelho de 1887 
Alves Pimenta 
Presidente interino 

Folio 383: 

Pg. 4.80 
Licença 629 
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Livros de Plantas 

Doc.7.1 

Localização: Rua da Alfandega 
Ano 1897 
Livro 144 - Folio 285/286/287/288*/289 
N° de licença: 130 
Requerente: João Henrique Andressen 
Pelo requerente: António Cardozo Botelho 

Folio 285: 

Abril de 1897 

Illustrissimo e Exmo. Senhor Prezidente da Câmara Municipal do Porto 

Diz João Henrique Andressen que, pretende mandar abrir duas janelas na rua 
d Alfandega n°19, de um prédio que ali possuem cujo prédio tem entrada também pela 
rua Infante D. Henrique. 

Pedem mui respeitosamente a V. Exma. Haja por bem conceder-lhe a respectivamente 
licença para tal fim. 

Porto 5 de Março de 1887 
Pelo requerente: António Cardozo Botelho 

E.R.M. 
[reconhecimento notarial] 

Passe Licença 
na conformidade 
da informação 
Porto e Paços do Concelho 
8d'Abrildel897 
Vitorino Laranjeira 

Folio 286: 

Memória descrpitiva 

O projecto que submetto à apreciação e approvação de V. Exma., é para a construção de 
duas janellas, no prédio dos successores de João Henrique Andressen, sito na rua da 
Alfandega com a fachada principal para a rua de Infante D. Henrique, freguesia de S. 
Nicolau. 
Os beirais serão de granito, aparelhado a pico fino, convenientemente argamassado a cal 
e saibro. 
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A introdução destas duas janellas justifíca-se pela falta de luz que há nas salllas onde 
vão ser abertas, e que por este lado se tornam imprescindíveis, apezar da deshamonia, 
que apresentam no desenho. 
Sobre tão pequena construção nada mais me resta dizer a V. Exma. 

Porto 5 de Março de 1897 
António Cardozo Botelho 

Approvada 
Porto e Paços do Concelho 
8 d' abril de 1897 
Vitorino Laranjeira 

Folio 287: 

Declaração 

Para os effeitos do artigo 8 do Regulamento de 6 de Junho de 1895 declaro, que assumo 
a responsabilidade da construcção de duas janellas no prédio existente, e pertencente, 
actualmente, aos sucessores de João Henrique Hendressen, sito na rua do /nfante 
D.Henrique e com frente para a rua da Alfandega com o numero de policia 19 

Porto 5 de Março de 1897 
António Cardozo Botelho 

Folio 2 8 8 A: 
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Folio 289: 

Municipalidade do Porto 
Repartição das Obras 

Exma. Câmara 

A licença que pede João Henrique Andressen para mandar abrir três janelas na casa que 
no prédio que possui na rua d'Alfandega n° 19 como mostra a tinta carmesin no projecto 
junto está no caso de ser concedida, obrigando-se o requerente ao cumprimento das 
posturas municipaes, e a depositar no cofre do município a quantia de 5.000 reiz, para 
garantir a observância dessas posturas. 

Porto e Paços do Concelho, 2 de Abril de 1897 

Evaristo Nunes Pinto 

Folio 285: 

Pagamento 500 reis 
Licença n°130 
Guia n° 209 
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Antecedentes 

Doc.8 
Rua Fonte Taurina 
Livros de Plantas 

Liv. Folha Ano Motivo Requerente 
1 66* 1823 Documentação referente a uma casa a 

edificar - Projectada por: J. da Costa 
Lima Sampaio 
Aprovada em 10/1/1823 

João Luís da Silva Souto 

3 421/ 
42 lv 

1839 Documentação referente à abertura de 
uma porta e uma janela no arco que 
comprou a Câmara 
Aprov. pela Câmara em 18/ 9/1839 

Manuel José de Sousa Araújo 

3 434/ 
434v 

1839 Documentação referente ao rebaixamento 
de soleiras e ombreiras 
Aprovado pela Câmara em 9/10 /1839 

Maria Victoria de Meneses 
Vasconcelos 

4 216/ 
216v 

1840 Documentação referente à transformação 
de umas águas furtadas em 3o andar: Rua 
Fonte de Taurina n° 31-33 
Aprovado pela Câmara em 26/ 8 /1840 

Manuel José de Sousa Araújo 

5 84/84v 1841 Documentação referente a uma casa a 
acrescentar: 
Rua Fonte de Taurina n°43-44 
Aprovado pela Câmara em 26/ 8 /1840 

Columbano Pinto Ribeiro de 
Castro 

5 168/ 
168v 

1841 Documentação referente ao 
acrescentamento de um 5o andar: Rua 
Fonte de Taurina n°37-38 
Aprovado pela Câmara em 118 /1841 

Manuel Vicente Araújo Lima 

13 138/ 
138v/ 
139/140/ 
141* 

1851 Documentação referente a uma casa a 
edificar na Rua da Fonte Taurina, lado 
norte 
Planta aprovada em 27/3/1851 

João Leite de Faria 

13 164/ 
164v/ 
165/166/ 
167* 

1851 Documentação referente a uma casa a 
reedificar na Rua da Fonte Taurina n°23-
26 
Planta aprovada em 8/5/1851 

D. Joaquina Roza da Silva 
Alves 

19* 50/54 1856 Documentação referente a uma casa a 
edificar no ângulo da Calçada da 
Alfandega e Rua da fonte Taurina 
Planta aprovada em 6/3/1856 

João Marinho Alves 

24 194/ 
194v/ 
195/ 
196* 

1859 Documentação referente a uma casa a 
acrescentar na rua de Cima do Muro, 
também com frente para a Rua da 
FonteTaurina 
Planta aprovada em 1/6/1859 

José Cardoso de Freitas 
Guimarães 

27 79/79v/ 
80/81* 

1862 Documentação referente a uma casa a 
reedificar na Rua de Fonte Taurina e rua 
Cima do Muro 
Planta aprovada em 6/2/1862 

José Simões Gomes 

35 150/ 
150v/ 
151 

1869 Documentação referente a obras de 
saneamento: 
Rua Fonte Taurina 
Aprovada pela Câmara em 23/8/1866 

Manoel Corrêa Machado de 
Lima 

39 22/22W 
23/24* 

1868 Documentação referente a uma casa a 
acrescentar na rua de Fonte Taurina 
Planta aprovada em 2/7/1868 

Doutor José Simões Gomes 
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39 160/ 
160v/ 
161/ 
162* 

1868 Documentação referente a uma casa a 
reformar na rua de Fonte Taurina 
Planta aprovada em 3/9/1868 

Manoel Corrêa Machado de 
Lima 

41 72/72v/ 
74 

1869 Documentação referente à reforma de uns 
portais na rua de Fonte taurina, n°27e 29 
Aprovada pela Câmara em 15/10/1869 

António Gomes dos Santos 

42 232/ 
232v/ 
233/ 
234* 

1870 Documentação referente a uma casa a 
reedificar na rua de Fonte Taurina 
Planta aprovada em 2/6/1870 

Joaquim Soares 

46 95/95W 
96/96v/ 
97/98* 

1871 Documentação referente a uma casa a 
reedificar na Rua de Fonte Taurina, lado 
Norte, n°4-10 
Planta aprovada em 23/2/1871 

Custódio José de Souza 

46 95/95v/ 
96/96v/ 
97/98* 

1872 Documentação referente à reconstrução 
de uma casa 
Aprovada pela Câmara em 23/2/1871 

D. Rosina Aguiar Martins de 
Souza 

47 146/ 
146v/ 
147 

1872 Documentação referente à demolição e 
reconstrução da varanda, rua Fonte 
Taurina, n°86-88 
Aprovada pela Câmara em 10/10/1872 

Bernardino Joaquim Antunes 

72 295 1880 Documentação referente ao conserto de 
um cano de esgoto 
Aprovado pela Câmara em 5/2/1880 

Joaquim Soares Marmelada 

86 350/ 
350v/ 
351 

1883 Documentação referente à desobstrução 
de um cano de esgoto, rua Fonte Taurina, 
n°86-88 
Aprovado pela Câmara em 7/6/1883 

Maria Joaquina Alves 
Antunes 

86 473/ 
473v/ 
474 

1883 Documentação referente à limpeza de um 
cano de esgoto, rua Fonte Taurina n°23-
25 
Aprovado pela Câmara em 28/6/1883 

Manoel de Pinho Teixeira 

103 483/ 
483v/ 
484*/ 
485/486 

1887 Documentação referente à construção de 
uma água-furtada na casa n°74-76 
Planta aprovada em 21/9/1887 

André Novelle Crespo 

115 53/53v/ 
54*/55 

1890 Documentação referente à construção de 
uma casa 
Aprovada pela Câmara em 11/7/1890 

Monsenhor António José 
Rodrigues Pereira 

145 128/129/ 
130/ 
131*/ 
132 

1897 Documentação referente à canalização de 
águas 
Aprovada pela Câmara em 4/5/1897 

António Abreu da Cunha 
Soares 

154 128/129/ 
130/ 
131*/ 
132 

1898 Documentação referente à reconstrução 
dumas casas 
Aprovada pela Câmara em 11/10/1898 

Manuel Domingos dos Santos 

169 220/ 
221*/ 
222/223/ 
224/225 

1902 Documentação referente a obras na 
fachada do 3o andar 
Aprovada pela Câmara em 4/6/1902 

João Celestino da Silva 
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Livros de Plantas 

Doc. 8.1 
Localização: Rua da Fonte Taurina 
Ano 1823 Livro 1 - Folio 66* 
N.° de licença: 
Requerente: José Luís da Silva Soutto Freitas 

Folio 66*: Approvada. Porto em Junta de 
10 de Janeiro de 1823 

Sá Passos; (ilegível); Tomás da Silva Ferraz; Ferreira Velho; Braga; Figueiredo; 
Oliveira; VanZeller; Cruz, (ilegível); Brandão; 

Cópia da Planta do que pretende Fazer na Rua da Fonte Taurina 
José Luís da Silva Soutto e Freitas 
(ilegível) Joaquim da costa Lima Sampayo 

136 



casa do Infante / intervenções 

Livros de Piantas 

Doc. 8.1 

Localização: Rua da Fonte Taurina 
Ano 1839 
Livro 3-Fol io 434/434v 
N.° de licença: 
Requerente: D. Mariana Victoria de Meneses Vasconcellos 
Pelo requerente: Joseph Róis da Fonseca 

Folio 434: 
Illustrissima. Câmara 

D. Mariana Victoria de Meneses Vasconcellos tem huma propriedade de Armazéns na 
rua da Fonte Taurina números 13 a 18, e como a rua foi rebaixada socedes ficar a 
servidão da entrada muito alta, causando por isso grande enxurrada para a entrada e 
sahida dos géneros que se recolhem nos mesmos Armazéns, presciza por ifso rebaixar 
as soleiras, e ombreiras d'algumas das portas, e como por consequência se faz 
necessário levantar algumas pedras da rua para meter novas soleiras e cabeços nas 
ombreiras. Pede a V. Senhoria Illustrissima que lhe conceda licença para que se possa 
fazer a obra preciza sem embaraço algum tanto na obra, como na Rua, ea supplicante 
possa acalsada que levantar junto as portadas no mesmo estado em que se acha 

P. a V. Sa Illustrissima. que lhe conceda a licença que Supplica 

Porto 9 de Outubro de 1839 

Como procurador da D. Sr.a 

Joseph Rois da Fonseca 
E.R.M. 

Veja o Senhor Vereador Fiscal. 
Porto e Paços do Concelho 
9 de Outubro de 1839 

Miguel Joaquim Cardoso Junior 
Galvão 
Rocha 
Santos 
Machado 
Faria Guimarães 

Folio 434v: 

N° 3395 
Na forma de resposta. 
Porto e Paços do Concelho 12 de Setembro de 1839 
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Miguel Joaquim Cardoso Junior 
Galvão 
Carvalho 
Faria Guimarães 

He minha opinião se conceda licença 
Com tento por vem que deixa a rua como está. 
Paços do Concelho 12 d'Outubro 1839 

Galvão 

Registado 
Oliveira 
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Livros de Plantas 

Doc.8.1 

Localização: Rua da Fonte Taurina 
Ano 1839 
Livro 3-Folio 421 
N.° de licença: 
Requerente: Manuel José de Sousa Araújo 
Pelo requerente: João José Monteiro 

Folio 421: 

Exma. Câmara 

Diz Manuel José de Sousa d'Araújo d'esta Cidade que este Supplicante he Senhor 
possuidor d'huma morada de cazas eitos na prassa da ribeira com frente para a mesma 
prassa e também faz frente para a fonte Taurina, o supplicante há pouco tempo comprou 
um arco que existe abaixo da mesma Caza ao Lado do Sul, que hera pertencente á 
Illustrissima Câmara, e hoje he do supplicante; e como a caza tem números trez arcos 
com uma porta, e uma janela dentro. Cada um dos ditos Arcos, pertende o Supplicante 
fazer o mesmo àquele que a pouco comprou para formuziante ao mesmo Edifício, ou 
caza e como não o pode fazer sem licença de V. Senhoria Ilustríssima por isso 

P. a V. Senhoria Ilustríssima 
Se digne a conceder-lhe a 

licença pedida, 
por cujo motivo 

Porto 13 de Setembro de 1839 
Como procurador 
João José Monteiro 

E.R.M. 

Veja o Senhor Vereador Fiscal 
Porto e Paços do Concelho 
18 de Setembro de 1839 

Miguel Cardoso júnior 
Galvão 
Machado 
Carvalho 
Santos 
Passos 

139 



casa do Infante/ intervenções 

Folio 421v: 

Na forma da resposta. Porto e Paços do Concelho 
21 de Setembro de 1839 

Miguel Cardoso júnior 
Galvão 
Machado 
Rocha 
Oliveira 
Santos 

Embora se conceda a licença exigida contanto porem que deposito de 4.800 Reis que 
logo se lhe entregarão extrahindo os entulhos 

Paços do Concelho 21 de Setembro 1839 

Galvão 
Vice-presidente 

Registado: Correia 

Recebi quatro mil, e oito contos por depozito 

Porto 25 de Setembro de 1839 

Caetano João Campos 
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Doc.8.1 

Livros de Plantas 

Localização: Rua da Fonte Taurina 
Ano 1840 
Livro 4-Folio 216/216V 
N.° de licença: 
Requerente: Manuel José de Sousa Araújo 
Pelo requerente: Manuel José Martins Guimarães 

Folio 216: 

Exma. Câmara 

Diz Manuel José de Sousa Araújo, morador na Praça da Ribeira desta Cidade, que 
pretende puxar augas furtada da caza numeros31 e 32, da rua da Fonte taurina, vindo a 
formar um 3o andar da mesma caza, e para fazer preciza que se sua Illustrissima lhe 
conceda a licença do custume 

Sou d'opinião queu Supplicante 
deve juntar, planta do augmento que pertende 
fazer, possa em vista delia 
a Ulma. Câmara deferir 

P. A V. Exma. Se digne deferir-lhe 

Paços do Concelho 
26d'Agostodel840 

Como procurador: Manuel José Martins Guimarães 

Veja o Senhor Vereador Fiscal. 
Porto e Paços do Concelho 
22 d'Agosto de 1840 

E.R.M. 

Ribeiro Pereira 
Figueira 
Santos 
Coelho 
Macedo 
Lima 

Folio 216v: 
Ribeiro Pereira 

N° 2586 Figueira 
Macedo 

Na forma de resposta. Vieira Pinto 
Porto e Paços do Concelho Coelho 
26d'Agostodel840 Lima 
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Livros de Plantas 

Doc.8.1 

Localização: Rua da Fonte Taurina 
Ano 1841 
Livro 5 - Folio 84/84v 
N.° de licença: 3 
Requerente: Columbano Pinto Ribeiro de Castro 
Pelo requerente: José Joaquim Gonçalves Lima 

Folio 84: 

Exma. Câmara 

Diz Columbano Pinto Ribeiro de Castro, que hé possuidor de hua morada de cazas de 
dous andares na Rua de Fonte Taurina numero 43 etste para sua milhor commodidade 
perciza subir hum andar na mesma propiadade e na mesma proproção de risco em que 
se acha, fazendo no segundo andar as janellas que estão de sacadas de Peitoris, e as do 
terceiro ficarem de sacadas; pois tanto etste como o Publico entreção nesta obra; pois 
que aformozeiã a rua, por razão das que estão vizinhas serem de quatro a cinco andares. 
Por isso 

P. a V. Dimas, sejão 
servidor em ceder-lhes a Licença 

na forma requerida 

E.R.M. 
Veja o Senhor Vereador Fiscal. 
Porto e Paços do Concelho 
5 de Maio de 1841 
Ribeiro Pereira 
Figueira 
Silva Guimarães 
Santos 
Manuel Machado 
Macedo 
Lima 

He minha opinião que se conceda 
a licença pedida para levantar hum 
terceiro andar na dieta casa, por haver 
os quais exemplos na mesma (?), fachada 
o deposito de 9600= (?) na mão do 
Thesoureiro (?) Município para 
Seguro (?) extracção dos entulhos. 
Porto Paços do Concelho 7 de Maio de 1841 
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Figueira 
Fiscal 

Registado 
H.d'oliveira 

Porto 1 de Maio de 1841 
José Joaquim Gonçalves Lima 

41 
Como procurador 

Folio 84v: 

N°1382 
Na forma de resposta. 
Porto e Paços do Concelho 
8 de Maio de 1841 

Figueira 
Macedo 
Manuel Machado 
Santos 
Lima 
Silva Guimarães 

Depositou a quantia d'nove mil e seiscentos reis 
Licença 3 Guia 14 

Pereira 
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Livros de Plantas 

Doc. 8.1 

Localização: Rua da Fonte Taurina 
Ano 1841 
Livro 5-Folio 168/168v 
N.° de licença: 3 
Requerente: Manoel Vicente Araújo Lima 

Folio 168: 
Illma. Câmara 

Diz Manoel Vicente Araújo Lima, que pretende mandar edificar mais um andar de 
sacada sobre quatro da que da compõe a sua propriedade de cazas numero 37 e 38 sitos 
na Rua da Fonte Taurina para o que 

P. a V. Senhorias Illmas. se digne mandar 
passar licença para fazer 

a obra que o Supplicante requer 

Convenho na licença pedida 
fazendo o deposito de nove mil 
e seis centos reis para cautela 
dos intulhos 

Paços do Concelho 7 de Agosto de 1841 

Pinto da Silva 
Registado H. d'oliveira 

Manoel Vicente Araújo Lima 
E.R.M. 

Veja o Senhor Vereador Fiscal. 
Porto e Paços do Concelho 
4 de Agosto de 1841 
Macedo 
Costa 
Manuel Machado 
Sinval 
Plácido Braga 
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Em forma de resposta. Porto e Paços do Concelho 7 d'Agosto de 1841 

Vieira Pinto 
Pinto da Silva 
Coelho 
Macedo 
Manuel Machado 
Plácido Braga 

Folio 168v: 

Recebi os nove mil e seiscentos reis constantes da Portaria (ilegível) de 7 do corrente. 

Licença 3 a Guia 22 

Porto 12 de Agosto de 1841 
Pello Thesoureiro Ulmo. Sr. José Pereira Guimarães 

António José Figueira Dourado 
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Livros de Plantas 

Doc. 8.1 

Localização: Rua da Fonte Taurina 
Ano 1851 
Livro 13-Folio 138/138v/139/140/141* 
N.° de licença: 289 
Requerente: João Leite de Faria 

Folio 138: 

Exma. Câmara 

Diz João Leite de Faria desta Cidade que pretende mandar edificar na rua da Fonte 
Taurina de lado do Norte, uma propriedade segundo mostra a planta junto; e como não 
pode posso mandar fazer a dita obra sem licença de V. Ex.a, por isso 

P. a V. Ex.a se digne conceder-lhe a licença para a dita obra 

Como procurador João Leite de Faria 

Porto 27 de Março de 1851 

E.R.M. 
À Junta d'obras da Cidade do Porto 
Paços do Concelho 
27 de Março de 1851 
D. Lousada 

Folio 139: 

Exma. Câmara 

As frentes actuaes das cazas da Rua da Fonte Taurina não se achão submitidas a um 
prosjecto uniforme, varião umas das outras e ainda que a planta induza defira algum 
tanto das outras que lhe ficão immediatas, julgamos que é mais conveniente para aquella 
Rua em consequência de não ter sacadas porque estas ultimas acabão d'abafar e 
escorecer o caminho publico já bastante sombrio e apertado 

V. Ex.a dignar-se-ha julgar como melhor convier 

Porto 27 de Março de 1851 

Registado 
Geraldes 
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N°234 
Na forma de resposta 
Porto em Câmara 
27 de Março de 1851 

Joaquim da Costa Lima Júnior 
Manoel Francisco dos Santos 

António Lopes Guimarães 
Folio 138v: 

Faria 
D. Lousada 
Souza 
Brandão 
Monteiro 
Leite Faria 
Reis 

Folio 140: 
N° 139 R s 19$200 soberano 

Fica entregue com Deposito no Cofre da câmara municipal desta Cidade a quantia de 
dezanove mil e duzentos reis metal sonante que recebi do Senhor João Leite de Faria, 
para afiançar a extracção dos entulhos e mais disposições Municipaes provenientes da 
sua obra na rua da Fonte Taurina. 
E para sua descarga lhe passei o presente, que será apresentado à dita Municipalidade 
para ali ser legalisado, e pela mesma authorisado. 

Porto e Thesouraria da Municipalidade 
12 de Abril de 1851 
Thesoureiro 

Folio 141*: 
Faria 
D. Lousada 
Souza 
Brandão 
Monteiro 
Leitão 
M. Reis 

O 

J. J. Oliveira Castro 

Folio 138: 
Licença. N.° 289 Souza 

Brandão 
Monteiro 
Leitão 
M. Reis 
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Livros de Plantas 

Doc.8.1 

Localização: Rua da Fonte Taurina 
Ano 1851 
Livro 13-Folio 164/164v/165/166/167* 
N.° de licença: 295 
Requerente: Joaquina Roza Alves da Silva 
Pelo requerente: Joaquim Dias Barbosa Negreiras 

Folio 164: 

Exma. Câmara 

Diz Joaquina Roza Alves da Silva, que pretende rectificar a frente da sua propriedade 
sita na Fonte Taurina n°23 a 26, conforme a Planta junta e pertende também Duas 
Braças de terreno Publico que a dita rectificação e como por ipso preciza licença por 
isso 

P. a V. Ex.a se digne conceder-lhe na forma requerida 

Porto 7 de Maio de 1851 

A rogo da Proprietária 
Joaquim Dias Barbosa Negreiros 

E.R.M. 

À Junta d'obras da Cidade do Porto 
Paços do Concelho 
8 de Maio de 1851 

Faria 
Presidente 

Folio 165: 

Exma. Câmara 

A planta que apprezenta D. Joaquina Roza Alves da Silva, está nos termos de ser 
approvada por ser regular. 

Porto 8 de Maio de 1851 

Joaquim da Costa Lima Júnior 
Manuel Francisco dos Santos 
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José Luís Nogueira 
António Lopes 

Folio 164v: 
N°303 
Na forma de resposta 
Porto em Câmara 
8 de Maio de 1851 

Faria 
D.Lousada 
Monteiro 
Souza 
Brandão 
Leitão 
Reis 
Guimarães 
Mesquita 

Folio 166: 

N° 143 R.s 33$600 Ouro 

Fica entregue com Deposito no Cofre da câmara municipal desta Cidade a quantia de 
trinta e trez mil e seicentos reis metal sonante que recebi da Senhora Dona Joaquina 
Roza Alves da Silva, para afiançar a extracção dos entulhos e mais disposições 
Municipaes provenientes da sua obra na rua da Fonte Taurina. 
E para sua descarga lhe passei o presente, que será apresentado à dita Municipalidade 
para ali ser legalisado, e pela mesma authorisado. 

Porto e Thesouraria da Municipalidade 
8 de Maio de 1851 

Folio 167*: 

O Thesoureiro 
J. J. Castro 

Faria 
D. Lousada 
Souza 
Leitão 
Reis 
Sousa Gonçalves 
Mesquita 

Folio 164: 
Dep.33.600 
Licen. N.° 295 
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Livros de Plantas 

Doc.8.1 
Localização: Rua da Fonte Taurina 
Ano 1859 
Livro 24 - Folio 194/194W195/196* 
N.° de licença: 264 
Requerente: José Cardoso de Freitas Guimarães 
Pelo requerente: José da Fonseca Sá 

Folio 194: 

Exma. Câmara 

Diz José Cardoso de Freitas Guimarães, senhor e morador em Sima do Muro freguesia 
de São Nicolau nesta Cidade que pretende augmentar dous andares com janelas de 
Peitoril e sacadas na sua Propriedade que pofsue na qualle citio, cuja Propriedade 
também faz frente para a Rua da Fonte Taurina; cuja edificação há só para o lado da 
frente de sima do muro e sobre os andares que para aquelle lado já tem; para cujo fim 
necessita da respectiva licença de v. Exc. 

P. a V. Exc. se digne conceder a licença pedida 

Solicitador José da Fonseca Sá 

Porto 6 de Agosto de 1857 

Junte Planta 
Porto em Câmara 
6 de Agosto de 1857 

Cancio 
Torquato 
Brito 
Alves Guimarães 
Gonçalves Braga 
Ferreira Coelho 
J.Lopes 

À Junta das obras da Cidade 
Com a audienzia do Ex. mo Senhor 
Vereador Fiscal. Porto e Paços 
do Concelho 28 de Abril de 1859 

Exma. Câmara 

Vai sattisfeita a respeitável Portaria com a planta junta, para a edificação da obra, a que 
alude o requerimento, celso , em cujos termos. 
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Sirva se V.Ex.a concede a Licença precisa 

Porto 28 de Abril de 1859 

Solicitador José da Fonseca Sá 

Folio 195: 

Exma. Câmara 

A planta que apresenta José Cardozo de Freitas Guimarães está nos termos de ser 
aprovada por se conformar com outras naquele citio idefícadas, o supplicante deve 
apresentar a planta duplicadas 

Porto 26 de Maio de 1859 

António Lopes Guimarães 
Manoel Jozé do Prado 

visto 
Faria Guimarães 

Folio 196*: 

Folio 194v: 

Na forma de resposta. Porto em Câmara 1 
de Junho de 1859 
Faria Guimarães 
Leite Faria 
Wenceslau Dourado 

Folio 194: 

Licença n° 264 
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Livros de Plantas 

Doc.8.1 

Localização: Rua da Fonte Taurina 
Ano 1862 
Livro 27 - Folio 79/79v/80/81* 
N.° de licença: 156 
Requerente: Joze Domingos Simões 
Pelo requerente: João José da Silva 

Folio 79: 

Exma. Câmara 

Diz Joze Domingos Simões desta Cidade que possue umas propriedades nas Ruas da 
Fonte Taurina e Cima do Muro, a qual pretende reedificar conforme a planta juntas a 
qual submeto a approvacção de V. Ex.a e approvada que seja mandar-lhe passar a 
competente licença, pelo que, 

P. V. Ex.a se digne deferir-lhe 

Porto 23 de Janeiro de 1862 
Como procurador 
João José da Silva 

E.R.M. 

Veja o Exmo. Senhor Vereador Fiscal 
Ouvindo a Junta das Obras, se o julgar conveniente. 
Porto e Paços do Concelho 
13 de Janeiro de 1862 
Visconde de Lagoaça 

Folio 80: 

A planta que José Domingos Simões offerece a approvação de V. Ex.a está nos termos 
de ser approvada, sugeitando-se ao alinhamento que lhe foi designado 

Porto 6 de Fevereiro de 1862 

Joaquim da Costa Lima Júnior 
José Luís Nogueira 

António Lopes ferreira 
Manuel José do Prado 

Folio 79v: 

N°94 
Na forma de resposta 
Porto em Câmara 
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6 de Fevereiro de 1862 

Visconde de Lagoaça 
Augusto Pereira Machado 
José Carlos Lopes 
Andrade 
Ribeiro Barbosa 
J.Figueiredo 

Folio 79: 
Licença n° 156 
D: 28:800 
Pg.480 

Folio 81*: 

Approvada. Porto em Câmara 
6 de Fevereiro de 1862 

Visconde de Lagoaça 
Augusto Pereira Machado 
José Carlos Lopes 
Andrade 
Ribeiro Barbosa 
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Livros de Plantas 

Doe. 8.1 

Localização: Rua da Fonte Taurina 
Ano 1868 
Livro 35 - Folio 150/150v/151 
N.° de licença: 489 
Requerente: Manoel Corrêa Machado Lima 
Pelo requerente: Carlos Ribeiro da Silva 

Folio 150: 

Exma. Câmara 

Diz Manoel Corrêa Machado Lima que possuindo uma propriedade na rua Fonte 
Taurina com os números 28 e 30 e desejando na mesma mandar construir um cano de 
esgoto para o aqueduto publico e sendo necessário para esse fim abrir a rua na distancia 
de 1 V2 metro por isso 

Pede a V. Ex.a a graça de lhe mandar passar 
a respectiva licença 

Porto 22 d'Agosto de 1866 
Como procurador 
Carlos Ribeiro da Silva 

E.R.M. 
Informe a Junta 
Porto 23 d'Agosto 1866 

Nascimento Leão 

Folio 151: 

Exma. Câmara 

A licença que o requerente Manoel Corrêa Machado Lima, desta Cidade, sollicita de V. 
Ex.a para mandar fazer um cano désgoto da sua caza da rua da Fonte Taurina para o 
aqueduto publico, está nos termos de ser concedida, sujeitando-se o mesmo requerente 
aos Acoordaos e mais Desposições Municipais, declarando previamente qual a extensão 
do mesmo cano para regular o respectivo Deposito, e ir d'acordo com o edital de V. Ex.a 

de 30 de Março de 1860 

Porto 23 de Agosto de 1866 
José Luís Nogueira 

Pedro d'Oliveira 
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Visto 
Nascimento Leão 

Folio 150v: 

Na forma de resposta 
Porto em Câmara 
23 d'Agosto 1866 

Nascimento Leão 
Sá Mello 
Oliveira 
Ribeiro Machado 
Araújo 

Folio 150: 

Licença n° 489 
Livro 9o 

Pg. 4.500 
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Livros de Plantas 

Doc.8.1 

Localização: Rua da Fonte Taurina 
Ano 1868 
Livro 39 - Folio 22/22v/23/24* 
N.° de licença: 450 
Requerente: Doutor José Simões Gomes 
Pelo requerente: João António 

Folio 22: 

Exma. Câmara 

Diz Doutor José Simões Gomes, d'esta Cidade que pretende addicionar mais um andar 
à sua Casa sita na Rua Fonte Taurina com os números 82-84, conforme mostra na 
planta, na parte banhada a amarelo e como não o pode fazer sem approvação da mesma 
planta, e sem licença de V. Ex.a por isso 

P. a V. Ex.a se digne conceder-lhe a licença requerida 

Como procurador João António 

Porto e de Julho de 1838 

Folio 23: 

Exma. Câmara 

A planta que o requerente o Doutor José Simões Gomes, desta Cidade, submette à 
approvação de V. Ex.a para regular o projecto de addicionamento de um andar à sua 
caza da rua da fonte Taurina, está nos termos de ser approvada, sugeitando-se o mesmo 
requerente aos Accordaos e mais Disposições Municipaes 

Porto 2 de Julho de 1868 

Folio 22v: 

N°458 
Na forma de resposta 

Porto em Câmara 
2 de Julho de 1838 
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Folio 22: 

Licen. N.° 450 
L.10 

Folio 24*: 
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Livros de Plantas 

Doc.8.1 

Localização: Rua da Fonte Taurina 
Ano 1868 
Livro 39 Folio 160/160v/161/162* 
N.° de licença: 507 
Requerente: Manoel Corrêa Machado Lima 
Pelo requerente: António José Fernandes 

Folio 160: 
Exma. Camará 

Diz Manoel Corrêa Machado Lima, desta Cidade, que tem na rua fonte taurina uma casa 
de quatro andares construída de madeira que pretende reconstruir de pedra na forma da 
planta junta, para cujo fim a submette à approvação de Ex.a e approvada que seja 

P. a V. Ex.a se digne 
a conceder-lhe a licença 

Pelo requerente 
António José Fernandes 

E.R.M. 

Veja o Exmo. Senhor Vereador Fiscal 
servindo a Junta das Obras, se o julgar conveniente 
Porto e Paços do Concelho 
3 de Setembro de 1868 
Bessa 
Presidente 

Informa a Junta 
Porto 3 de Setembro de 1868 
Nascimento Leão 

Folio 160v: 

N°784 
Na forma de resposta 
Porto em Câmara 
3 de Setembro de 1868 

Bessa 
Nascimento Leão 
Dias 
Allen 
Oliveira 
Martins 
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Folio 161: 

Exma. Câmara 

A planta que o requerente Corrêa machado Lima, desta Cidade, submette à approvacão 
de V. Ex.a para regular o novo prospecto que pretende dar a uma caza da rua Fonte 
Taurina, está nos termos de ser approvada, sugeitando-se o mesmo requerente aos 
Accordaos e mais Disposições Municipais 

Porto 8 de Setembro de 1868 

José Luís nogueira 
Pedro d'Oliveira 

Visto 
Nascimento Leão 

Folio 160: 

Licença n° 507 
L ° l l 

N°47 
Deposito R. 24.000 

Machado 
Thesoureiro 

1868 
Campos 

Folio 162*: 
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Livros de Plantas 

Doc. 8.1 

Localização: Rua da Fonte Taurina 
Ano 1868 
Livro 41 Folio 72/72W74 
N.° de licença: 207 
Requerente: António Gomes dos Santos 

Folio 72: 

Exma. Câmara 

Diz António Gomes dos Santos que na caza que possue na Rua da Fonte taurina, desta 
cidade, com o numero 27 e 29 preciza reformar os portais por se achar partida huma 
padieira, e bastante arruinada huma das ombreiras, e como não o pode fazer sem licença 

P. a V. Ex.a se digne 
conceder-lhe para 

proceder ao referido concerto, 
e evitar o risco que está correndo 

E.R.M. 

Porto 15 d'Outubro 1868 
António Gomes dos Santos 

Veja o Exmo. Senhor Vereador Fiscal 
ouvindo a Junta das Obras se o julgar conveniente 
Porto e Paços do Concelho 1868 
Bessa 
Presidente 

Folio 74: 

Exma. Câmara 

A licença que o requerente António Gomes dos Santos, desta Cidade, solicita de V. 
Ex.a, para mandar substituir as hombreiras e a padieira dos portaes térreos da sua caza 
da rua da Fonte Taurina com os 27 e 29, que se achão em estado de deterioração, está 
nos termos de ser concedida, sujeitando-se o mesmo requerente aos Accordos e mais 
Disposições Municipais 

Porto 15 de Outubro de 1868 

José Luiz Nogueira 

Pedro d' Oliveira 
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Registado 
N. Coquet 

Visto 
Nascimento Leão 

Folio 72v: 

N°821 
Na forma de resposta 
Porto em Câmara 
15d'Outubrodel868 

Bessa 
Dias 
Oliveira 
Allen 

Folio 72: 

Licença n°207 
L°ll 

Folio 72v: 

Deposito R. 4.800 
Machado 
Thesoureiro 
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Livros de Plantas 

Doc.8.1 

Localização: Rua da Fonte Taurina 
Ano 1870 
Livro 42 Folio 232/232W233/234* 
N.° de licença: 378 
Requerente: Joaquim Soares 
Pelo requerente: João Francisco Moreira 

Folio 232: 

Exma. Câmara Municipal 

Diz Joaquim Soares, desta Cidade que tem na rua da Fonte Taurina uma caza que 
pretende mandar reconstruir e para esse fim submette à approvação de V. Ex.a a planta 
junta com o prospecto da dita caza para que V. Ex.a se digne approvar-lha e approvada 
seja. 

P. a v. Ex.a se digne conceder-lhe a licença segundo o estylo 

Porto 2 de Junho de 1870 
Pelo requerente: João Francisco Moreira 

E.R.M. 

Folio 233: 

Exma Câmara 

A planta que o requerente Joaquim Soares, desta Cidade, submette a approvação de V. 
Ex.a para regular o prospecto de uma caza que pretende mandar reconstruir na rua Fonte 
taurina, está nos termos ser approvada, sujeitando-se o mesmo requerente ao 
alinhamento que lhe for designado no desposto nos accoedaos Municipaes em vigor ao 
deposito da quantia de quatorza mil e quatrocentos reis. 

Porto 2 de Junho de 1870 

Justino Adolfo Gonçalves e Souza 
José Luís Nogueira 

Pedro d'Oliveira 

Folio 232v: 

Na forma de resposta. 
Porto em Câmara 2 de Junho de 1870 
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Gama 
Gomes Sá 
Justino de Azevedo 
Nascimento Leão 
Ribeiro Moreira 

Folio 232: 

Licença N°3 78 
Livro 11 

Folio 232v: 

Depositou R. 14.400 

Machado 
Thesoureiro 

FoIio234* 
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Livros de Plantas 

Doc.8.1 

Localização: Rua da Fonte Taurina 
Ano 1872 
Livro 46 Folio 95/95 v/96/96 v/97/98* 
N.° de licença: 244 
Requerente: Rosina Aguiar Martins de Souza 
Pelo requerente Rosina Aguiar Martins de Souza: Manoel Caetano da Silva 
Pelo requerente Custódio José de Souza : Francisco Geraldes 

Folio 95: 

Exma. Câmara 

Diz D. Rosina Aguiar Martins de Souza, viúva, desta Cidade, que pretendendo 
reconstruir a sua caza situada na Ruía da Fonte Taurina do lado Norte, conforme a 
planta, que seu falecido marido Custódio José de Souza, submetteu à aprovacção de v. 
Ex.a, e lhe foi approvada em sessão de 23 de Fevereiro do anno findo, e como não possa 
fazer sem prévia authorização de V. Ex.a, por isso 

P. a V. Ex.a se digne conceder licença á supplicante na forma do estylo 

Porto 27 de Março de 1872 

Como procurador 
Manoel Caetano da Silva 

E.R.M. 
Como requer 
Porto em Câmara 
7 de Março de 1872 

Nascimento Leão 
Fonseca 
Gomes Sá 
Ribeiro Moreira 
Gama 
Justino Azevedo 

Folio 96: 

Porto e Paços do Concelho, 23 de Setembro de 1872 

Diz Custódio José de Souza desta Cidade que tem uma propriedade de cazas na Rua da 
Fonte Taurina do lado do Norte com os n°s 4 a 10 que está mal construída e em parte 
amiaçando ruína o supplicante pertende reidificar com forme a planta que aprezenta 
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Como procurador Francisco Geraldes 

P. a V. Ex.a se digne deferir na forma requerida 

Porto 23 de Fevereiro de 1871 
E.R.M. 

Informe a junta das Obras 
Porto 23 de Fevereiro de 1871 
Justino de Azevedo 

Folio 96v: 

N°133 
Na forma de resposta 
Porto em Câmara 23 de Fevereiro de 1871 

Bessa 
Presidente 
Fonseca 
Gomes Sá 
Souza 
Gama 
Justino Azevedo 

Folio 97: 

A planta que o requerente Custódio José de Souza, desta Cidade submette á approvação 
de V. Ex8 para regular o prosjecto de uma caza que pretende mandar reconstruir na rua 
da Fonte Taurina do lado do Norte com os números quatro a dez, está nos termos de ser 
approvado sujeitando-se o mesmo requerente ao alinhamento que previamente lhe for 
designado, e ao deposito da quantia de quarenta e três mil e duzentos reis, observando 
os accordaes Municipais 

Porto 23 de Fevereiro de 1871 

Gustavo Adolfo Gonçalves Souza 
José Luís Nogueira 

Pedro d'Oliveira 
Visto 
Nascimento Leão 

Folio 95: 

Licen. N. ° 244 
L.12 
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Folio 95v: 

NM36 
Deposito R. 43.200 

Folio 98*: 

casa do Infante/ intervenções 

■ ^ ' ^ 

; 
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Livros de Plantas 

Doc.8.1 

Localização: Rua da Fonte Taurina 
Ano 1872 
Livro 47 Folio 146/146W147 
N.° de licença: 375 
Requerente: Bernardo Joaquim Antunes 

Folio 146: 

Exma. Câmara Municipal 

Diz Bernardo Joaquim Antunes, morador na sua casa da rua da Fonte Taurina números 
86 e 88 que existindo no 3o andar da mesma uma varanda no quarto subrevaindo ás 
moradas contíguas cerca de um metro - pertende o supplicante fazer desaparecer esta 
saliência ficando a casa no mesmo nível das outras para aformoseamento não só da sua 
casa mas também das visinhas mas como não o pode fazer sem licença 

P. a V. Ex.a se digne conceder-lhe e pelo que 

Porto 9 de Outubro de 1872 

Bernardo Joaquim Antunes 

RM. 

Veja o Exmo. Senhor Vereador Fiscal 
ouvindo a Junta das Obras, se o julgar conveniente 
Porto e Paços do Concelho 
10d'Outubrodel872 

Bessa 
Presidente 

Informe a junta 
Porto 10 de Outubro de 1872 
Nascimento Leão 

Folio 147: 

Exma. Câmara 

A licença que o requerente solicita de V. Ex.a para mandar demolir a varanda que tem 
actualmente na sua caza da rua da Fonte Taurina N° 84 e 86, no 3o andar e reconstruira 
reduzindo-a ao avanço mais limitado como nas cazas contíguas; está nos termos de ser 
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concedida, sugeitando-se o mesmo requerente Bernardo Joaquim Antunes ao disposto 
nos Accoedaos Municipais em vigor, e ao deposito de cinco mil reis. 

Porto 10 de Outubro de 1872 

Gustavo Adolfo Gonçalves Souza 
José Luís Nogueira 

Pedro d'Oliveira 

Visto 
Nascimento Leão 

Folio 146v: 

Na forma de resposta. Porto em Câmara 
10d'Outubrodel872 

Bessa 
Presidente 
Justino de Azevedo 
Nascimento Leão 
Gomes Sá 
Rodrigues 
Ribeiro Moreira 

Folio 146: 

Licença n° 375 
Livro 12 

Folio 146v: 

Depositou R. 5.000 

Machado 
Thesoureiro 
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Livros de Plantas 

Doc.8.1 

Localização: Rua da Fonte Taurina 
Ano 1880 
Livro 72 Folio 295 
N.° de licença: 148 
Requerente: Joaquim Soares Marmelada 

Folio 295: 

Exma. Câmara 

Diz Joaquim Soares Marmelada morador na rua da Fonte Taurina d'esta cidade que 
estando em mau estado na fonte o aqueducto da mesma rua, refferendo com isto o 
supplicante de não haver a consomansia preciza dos despejos da sua caza sita na mesma 
rua n° 32, e por isso 

P. o supplicante para que a Exma Câmara 
lhe tome na devida Consideração 

o seu pedido para bem 
d'urgencia e justiça sem 

Porto 4 de Fevereiro de 1880 
Joaquim Soares Marmelada 

E.R.M. 

Informa a Junta das Obras 
Porto em Câmara 
5 de Fevereiro de 1880 

Carneiro Vasconcelos 
Basto 
Mello 
Araújo 

Folio 295v: 

Proceder previamente ao supplicante de 
substituição do encanamento que lhe 
pertence na forma da resposta 
Porto em Câmara 
19 de Fevereiro de 1880 
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Correia de Barros 
Presidente 
Basto 
Mello 
Santos 
Carneiro de Vasconcelos 
Araújo 

Depositou R 5.000 
Machado 
Thesoureiro 

Folio 295: 

Licença N° 148 
Livro N° 21 
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Livros de Plantas 

Doc.8.1 

Localização: Rua da Fonte Taurina 
Ano 1883 
Livro 86 Folio 350/350v/351 
N.° de licença: 547 
Requerente: Maria Joaquina Alves Antunes 
Pelo requerente: Domingos Francisco de Freitas 

Folio 350: 

Exma. Câmara Municipal do Porto 

Diz Maria Joaquina Alves Antunes, proprietária do prédio da rua da Fonte Taurina n° 86 
a 88, que desejando dezobstruir o cano d'esté seu prédio que se acha obstruído, sendo-
lhe precizo levantar as capas do mesmo na rua publica e porisso 

P. a V. Ex.a a necessária licença fazendo o deposito respectivo 

Porto 31 de Maio de 1883 e terz 
a rogo da requerente por não saber 1er 
nem escrever 
Domingos Francisco de Freitas 

E.R.M. 
Informe o Engenheiro 
Porto e Paços do Concelho 
Junho de 1883 

Carneiro de Vasconcelos 
Vice-presidente 
AP. Oliveira 
Evaristo Nunes 

Folio 351: 

Exma Câmara 
A licença que a requerente Maria Joaquina Alves Antunes, solicita de V. Ex.a para 
mandar desobstruir o cano de despejos de um prédio números 86 e 88, da rua da Fonte 
Taurina, está no cazo de ser concedida, sujeitando-se o mesmo requerente ao disposto 
nos Accordãos Municipaes em vigor, e ao deposito da quantia de dez mil reis. 

Porto e Paços do Concelho 
5 de Junho de 1887 

Pedro d'Oliveira 
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Visto 
Evaristo Nunes 

Folio 350v: 

Na forma de resposta 
Porto e Paços do Concelho 
7 de Junho de 1883 

Carneiro de Vasconcelos 
Vice-presidente 

Folio 350: 

Licença N° 547 
Livro 24 

Folio 350v: 
Deposito R. 10.000 
Machado thesoureiro 
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Livros de Plantas 

Doc.8.1 

Localização: Rua da Fonte Taurina 
Ano 1883 
Livro 86 Folio 473/473v/474 
N.° de licença: 595 
Requerente: Manoel de Pinho Teixeira 

Folio 473: 

Exma. Câmara 

Diz Manoel de Pinho Teixeira que achando-se entupido o cano das bertentes para a rua 
da caza N°23 e 25 da rua da Fonte Taurina e para proceder a sua limpeza preciza de 
levantar um bocado da rua e por isso o supplicante 

P. aV.Ex.a 

se digne conceder-lhe 
a licença para esse fim 

E.R.M. 

Porto 20 de Junho de 1883 
Por procurador de Manoel de Pinho Teixeira 
José R. Ferreira Machado 

Informe o Engenheiro 
Porto e Paços do Concelho 
12 de Junho de 1883 

Carneiro De Vasconcelos 
Vice-Presidente 

Folio 474: 

Exma. Câmara 

A licença que o requerente Manoel de Pinho Teixeira, sollicita de V. Ex.a para mandar 
desobstruir o cano de despejos da caza números 23 a 25 da rua Fonte Taurina; está no 
cazo de ser concedida sugeitando-se o mesmo requerente ai disposto nos accordaos 
Municipaes em vigor, e ao deposito da quantia de dez mil reis 

Porto e Paços do Concelho 
26 de Junho de 1883 

Pedro d'Oliveira 
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Visto 
Evaristo Nunes Pinto 

Folio 473v: 

Na forma de resposta 
Porto e Paços do Concelho 

28 de Junho de 1883 

Carneiro De Vasconcelos 
Vice-Presidente 

Folio 473: 

Licença N° 595 
Livro 24 

Folio 473v: 

Depositou R. 40.000 

Machado 
Thesoureiro 
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Livros de Plantas 

Doc.8.1 

Localização: Rua da Fonte Taurina 
Ano 1887 
Livro 24 - Folio 483/483v/484*/485/486 
N.° de licença: 823 
Requerente: André Novelle Crespo 
Pelo requerente: João Mattos 

Folio 483: 

Exma. Câmara 

Diz André Novelle Crespo, residente nesta cidade, que precizando construir uma água-
furtada no seu prédio sito ma rua da Fonte Taurina n° 74-76, conforme vai indicado no 
alçado e corte junto por in. 

P. a V. Ex.a lhe conceda a licença preciza. 

E.R.M 
Porto 12 de Setembro a 1887 

Pelo requerente 
João Mattos 

Informe o Engenheiro 
Porto e Paços do Concelho 
14 de Setembro 
Oliveira Monteiro 
Presidente 

Folio 484 A : 
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Folio 485: 

Municipalidade do Porto 
Repartição das Obras 

A licença que pede André Novelle Crespo para mandar fazer uma águafurtada no prédio 
que possue na rua da fonte taurina n°s. 74 a 76, ficando como vai indicado no alçado 
junto está no caso ser concedida, obrigando-se o requerente ao cumprimento das 
posturas municipaes e a dopositarno cofre do município a quantia de cinco mil reis, para 
garantir a observância d'essas posturas. 

Porto e Paços do concelho, 20 de Setembro de 1887 

Evaristo Nunes Pinto 
Folio 483v: 

N°1043 
Na forma de resposta 
Porto e Paços do Concelho 
21 de Setembro de 1887 

Folio 486: 

N°130 
Deposito 
Reis 5 $00 

André Novelle Crespo depositou no cofre do Concelho a quantia de cinco mil reis para 
fazer a obra constante da licença n° 823. 

Porto e Thesouraria da Municipalidade 22 de Setembro de 1887 

Folio 483: 

Pg.480 reis 
Licença n° 823 
Guian0 130 
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Livros de Plantas 

Doc.8.1 

Localização: Rua da Fonte Taurina 
Ano 1890 
Livro 115 - Folio 53/53v/54*/55 
N.° de licença: 350 
Requerente: Monsenhor António Rodrigues Pereira 
Pelo requerente: António da Silva Moreira 

Folio 53: 

Exma. Câmara 

Diz Monsenhor António Rodrigues Pereira que pretende mandar reconstruir o primeiro 
andar da sua casa á rua da Fonte Taurina números 99 e 101 na parte indicada a tinta 
carmim dos alçados juntos, em virtude do seu estado de ruína por isso 

Pede a v. Ex.a se digne conceder-lhe 
a licença respectiva 

E.R.M. 
Porto 3 de Julho de 1890 
Pelo requerente: António da Silva Moreira 

Informe o Engenheiro 
Porto e Paços do Concelho 
3 de Julho de 1890 
António Costa Almeida 

Folio 54*: 

- Ï 2* J* 
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Folio 55: 

Municipalidade do Porto 
Repartição das Obras 

Exma. Câmara 

A licença que pede Monsenhor António Rodrigues Pereira mandar reconstruir o 
primeiro andar do prédio que possue na rua da fonte taurina números 99 a 101 na parte 
indicada a tinta carmim como mostra do alçado junto está no caso de ser concedida, 
obrigando-se o requerente ao cumprimento das posturas municipaes, e a depositar no 
cofre do município a quantia de: 5.000 reis, para garantir a observância d'essas posturas 

Porto e Paços do Concelho, 7 de Julho de 1890 

Evaristo Nunes Pinto 

Folio 53: 

Na forma de resposta 
Porto e paços do Concelho 
11 de Julho de 1890 
António Costa Almeida 

Folio 53v: 

Licença n°350 
Guia n°295 
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Folio 129: 

Exma. Câmara 

Diz Domingos da Silva Loureiro mestre d'obras morador na freguesia de Paranhos no 
lugar d'Aldêa Nova N° 46, que para os effeitos do regulamento de 6 de Junho de 1895 
assume a responsabilidade da construção d'um cano de esgoto do Senhor António de 
Abreu da Cunha Soares morador na foz do Douro cujo dito como é construído na rua da 
Fonte Taurina 

Porto 23 de Março de 1897 
Domingos da Silva Loureiro 

[reconhecimento notarial] 
Porto 22 de Março de 1897 

Folio 131*: 
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Folio 132: 

Municipalidade do Porto 
Repartição das Obras 

Exma. Câmara 

A licença que pede António Abreu da cunha soares para mandar construir um cano 
d'esgoto à sua propriedade sita na rua da fonte taurina como indica no desenho junto 
está no caso de ser concedida, obrigando-se o requerente ao cumprimento das posturas 
municipaes, e a depositar no cofre do município a quantia de 54 000 reis, para garantir a 
observância d'essas posturas 

Porto e Paços do Concelho, 28 de Abril de 1897 

Evaristo Nunes Pinto 
Folio 130: 

Approvado Porto e Paços do Concelho 
4 de Maio de 1897 
Wenceslau Lima 

Folio 128: 

Passe Licença na conformidade 
da informação 
4 de Maio de 1897 
Wenceslau Lima 

Pg. 500 reis 
Licença N° 165 
Guia N° 249 
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Livros de Plantas 

Doc.8.1 

Localização: Rua da Fonte Taurina 
Ano 1898 
Livro 154-Folio 128/129/130/131*/132 
N.° de licença: 163 
Requerente: Manoel Domingos dos Santos 

Folio 128: 

Exma. Câmara 

Diz Manoel Domingos dos Santos que pretende reconstruir as casas n° 24 a 30 da rua da 
Fonte Taurina, conforme o projecto que apresenta, e por isso 

Pede a V. Ex.a se 
digne conceder-lhe a 

respectiva Licença 

Porto 3 d'Outubro de 1898 
Pelo requerente 

Justino Lopes 

E.R.M. 

Folio 129: 

Manoel Domingos dos Santos, mestre d'obras declara para os effeitos do Regulamento 
de 6 de Junho de 1895 que assume a responsabilidade da obra de reconstrução das casas 
números 24 a 30 da rua da Fonte taurina, freguesia de S. Nicolau 

Porto 3 de Outubro de 1898 

Manoel Domingos dos Santos 

[reconhecimento notarial] 

Folio 130: 

Manoel Domingos dos Santos pretende reconstruir o prédio das casas n° 24 a 30 da rua 
da Fonte Taurina na conformidade do projecto que apresenta. 
Este prédio é destinado a armazém de géneros de mercearia. 
Os alicerces das paredes assim como estas serão executados com pedra de granito de 
boa qualidade, assente em argamassa de cal e saibro, bem tramado e aleitado. 
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Os travejamentos serão executados com nuances de castanho, por baixo das quaes 
passará em sentido tranversal uma viga de ferro I que se apoiará em colunas de ferro e 
será encastrada nas paredes. 
Os soalhos serão de madeira de pinho. 
A telha será de fabrico nacional. 
Os dejectos das latrinas correram pra um aqueduto particular feito por João Maria de 
Gouvea Pereira que os conduzirá d'aqui pra o rio. 
Todas as comunicações das latrinas com o interior do prédio terão fechos hydraulicos. 

Folio 132: 

Municipalidade do Porto 
Repartição das Obras 

Exma. Câmara 

Manoel Domingos dos Santos pede licença para mandar construir as casas n° 24 a 30 da 
rua da Fonte Taurina conforme o projecto que apresenta 

Sobre esta pretensão há a expor o seguinte 
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O projecto está em condições de ser approvado 

O requerente está pois no caso de ser attendido obrigando-se aos alinhamentos, e nível 
das soleiras, que lhe forem indicados, ao cumprimento dos artigos das posturas e 
accordãos municipaes sobre edificações, e a depositar no cofre do município, para 
garantir a observância d'essas posturas e accordãos, a quantia de 30:000 reis 

Porto e Paços do Concelho, 6 de Outubro de 1898 

Pelo Senhor Evaristo Pinto 

António Fontes Soares 
Architecto 

Folio 128: 

Passe licença na conformidade 
da informação 
Porto e Paços do Concelho 
lld'Outubrodel898 
Wenceslau Lima 

Folio 130: 

Approvada Porto e Paços do Concelho 
lld'Outubrodel848 

Folio 128: 

Pago 500 Reis 
Licença n° 163 
Guia n° 249 
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Livros de Plantas 

Doc. 8.1 
Localização: Rua da Fonte Taurina 
Ano 1902 
Livro 169 - Folio 220/221 */222/223/224/225 
N.° de licença: 102 
Requerente: João Celestino da Silva 
Pelo requerente: João Patrício Gonçalves 

Folio 220: 

Exma. Câmara 

Diz João Celestino da Silva dono da casa n° 4 a 10 da rua da Fonte Taurina, que 
pretende substituir por pedra a frente do 3o andar da mesma casa a qual frente é de 
madeira; por isso apresenta a V. Ex.a o respectivo desenho no qual vae traçado a tinta 
carmim a obra que pretende fazer 

P. a V. Ex.a a necessária licença 

Porto, 26 de Maio de 1902 

Pelo requerente: João Patrício Gonçalves 

E.R.M. 

Folio 221*: 
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Folio 223: 

Manoel Domingos dos Santos, mestre d'obras, declara para os effeitos do Regulamento 
de 6 de Junho de 1895 que assume a responsabilidade da obra de ampliação d'um andar 
à casa que é senhor João Celestino da Silva, na rua da fonte taurina, freguesia de S. 
Nicolau 

Porto 21 de Maio de 1902 

Manoel Domingos dos Santos 

[reconhecimento notarial] 

Folio 225: 

Municipalidade do Porto 
Repartição das Obras 

Exma. Câmara 

A licença que pede João Celestino da Silva para substituir a frente do 3o andar da casa 
n° 4 a 10 da rua da Fonte Taurina como indica a tinta carmim o desenho junto (...) está 
no caso de ser concedida, obrigando-se o requerente ao cumprimento das posturas 
municipais, e a depositar no cofre do município a quantia de cinco mil reis, para garantir 
a observância d'essas posturas. 

Porto e Paços do Concelho, 26 de Maio de 1902 
Evaristo Nunes Pinto 

Folio 220: 

Passe licença 
Na conformidade da informação 
Porto e Paços do Concelho 
4 de Junho de 1902 

Avides 

Folio 224: 

Câmara Municipal do Porto 

Anno Civil de 1902 

Guia de entrada de deposito N° 145 

Despacho de 4 de Junho de 1902} Dinheiro corrente 5 $000 
Papeis de credito 
TOTAL 5$000 

Pelo presente guia vae João Celestino da Silva entrar no cofre d'esta Municipalidade 
com a quantia de cinco mil reis, em dinheiro como deposito de garantia às condições em 
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que lhe foi concedida a licença N° 102, desta data para substituir por pedra a frente do 
3o andar da casa N° 4 a 10 da rua da Fonte Taurina: quantia de que o respectivo 
thesoureiro passará o competente recibo. 

Porto e Repartição de fazenda municipal, 13 de Junho de 1902 

O chefe dos Serviços da Fazenda 

Júlio Reis 

Recebi a quantia de cinco mil reis supra mencionado. 
Thesouraria Municipal do Porto em 13 de Junho de 1902 

O Thesoureiro 
Januário Teixeira (ilegível) 

Registada 
Ia Secção da Repartição de Fazenda 
Municipal, 13 de Junho de 1902 

Júlio Reis 

Folio 220: 

Para entrada no Cofre Municipal, da quantia de Rs. 5.000 a que se refere a informação 
da repartição téchnica junta ao presente requerimento, foi passada a guia N° 175, n'esta 
data. 

Repartição da Fazenda municipal 13 de Junho de 1902 

Por ordem do chefe dos Serviços da Fazenda 
Júlio Reis 

Pg. 500 Reis 
Licença N° 102 
Guia N° 175 
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M>c.9 

k 

Alinhamento na Calçada da Alfândega desde 
o Infante D. Henrique até à Fonte Taurina -
1854, Planta n.°335. Fotografia do original, 

2002, A.H.M.P. 

Antecedentes históricos da Casa do Infante 
D. Henrique. Estudo sobre estudo de 

FERREIRA, A. G. Telles. Planta 
Topographica da Cidade do Porto, 1892, 

pertencendo à colecção de folhas 217, 218, 
238,239, 260. Plantas n.°475. Fotografia do 

original, 2002, A.H.M.P., 

-i.: 

Sobreposição por nós efectuada. Síntese da junção 

> . 7r ' :.V-\ 

Planta actual cedida pelo CRURB 

^ ^ 

Síntese do actual 

\ 'r~-n-TTT3 
Síntese das plantas de oitocentos e da actual. 
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Síntese do levantamento de Livros de Plantas (6.1; 7.1; 8.1) com a localização dos 
edifícios a cinzento e os casos de dúvida em amarelo em planta actual. Comparação 
com a síntese de Planta de TELLES, Ferreira. 

Rua do Infante Rua da Alfândega Rua Fonte Taurina 

Livro 2 actual n.°20 e 22 Livro 19, actual n.°8 Livro 1 actual n.°60,62,64 e 66 
Livro 28 em frente à Praça do 1.* Livro 101, actual n.°12 Livro 13 actual n.°36,38 e 40 
Livro 64 actual n.°11 e 13 Livro 144, actual n.°17 Livro 24 actual n.°74 e76? 
Livro 74 actual n.°34,32,30,28,26 
e24 

Livro 39 actual n.°39? 

Livro 138, actual 15 e 17? Livro 154 actual n.°42,44,46 e 
48 
Livro 169 actual n.°6,8,10 e 12 

Este edifício não foi assinalado acima, dado que a planta actual não tem a continuação 
da Rua do Infante D. Henrique em frente à Praça do Infante. No entanto podemos 
afirmar que é o terceiro edifício, contando do cruzamento entre a Rua do Infante e a Rua 
da Alfandega. 

As primeiras plantas deste documento utilizadas para este estudo (1854-1892) estão 
presentes em Fontes Cartográficas Doc4. P.26-28. 
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Antecedentes 

Doc.10 

Administradores/ Guarda - mor da Alfândega 

Arquivo de Magalhães Basto 
Livro 7 - Capela de S. Francisco 

ADPRT/MON /C. SFPRT 
Livro 6054 Rolo n°71 

Folio 227 

Títulos 

«O termo de confissão, e obrigação que fez o 6.° administrador Pantaleão Freire de 
(pagamento?) este legado, em 3 de Dezembro de 1701 na Provedoria no Tomo 13 f,256 e por 
certidão p.229.» 

«O escrito feito pelo 9.° administrador António José Duarte em 17 de Setembro de 1810 porto 
em publico forma (hu?) p.232 porque o original ficou na mão de Joaquim Duarte e Sousa na 
Rua Nova de S. João N.97 que devia então pagar o legado, por lhe estarem as casas 
adjudicadas.» 

Folio 228 

N.° Nome Ocupação Observações 
1.° Pantaleão Correia Aposentador 
2.° Álvaro de Sousa 
3.° Sebastião Ferreira Por compra em 16(87)? .na 

nota de João de Azevedo 
4.° Padre Francisco Ferreira Vigário de Oliveira Filho do antecedente 
5.° Sebastião Nunes Ourives da prata na Reboleira Cunhado do antecedente 
6.° Pantaleão (Fiera?) Baldaia Morador na Reboleira 
7.° António Lopes Torrão Guarda mor da Alfândega Por compra ao antecedente 

em 29 de Maio de 1715 em 
Nota de Henrique Dias 
Teixeira 

8.° D. Anna Alvo de Figueiroa Filha do antecedente casada 
Guarda mor da Alfândega com Bento Gomes Varela, 

residente em Belmonte 
9.° António José Duarte Silva Por compra feita a Bento 

Gomes Delgado, filho do 
antecedente, em 28 de 
Junho de 1796 na Nota de 
Manoel da Cunha Valle, 
Livro 15 fl.20, e «nelle se 
faz menção deste legado» 

10.° Joaquim Fino Duarte 
Sousa 
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Antecedentes 

Docll 
Informações adicionais sobre a propriedade de Manuel Guedes 

Arquivo de Magalhães Basto ADP 
Data Conteúdo do Documento Fonte arquivista 
1733 «Obrigação de 3 contos seiscentos mil reis a (...) dele 

Ca (...) José Gonçalves de Meireles Guedes, morador na 
Quinta da Aveleda a João Pinto Ribeiro morador na 
Ponte de S. Domingos desta Cidade. Câmara 25 de 
Julho de 1733» 

Cartório Notarial do Porto 
PO-4-Livro 173 fl.264 

1831 «Venda real que faz a Exma. D. Maria Anna de 
Noronha Leme Cernache a Exma. D. Joana de Meireles 
da Pinto Guedes viúva de José Anastásio da Silva 
Fonseca Moço Fidalgo da Casa Real, Cavaleiro da 
Ordem de Christo, e Coronel reformado no Regimento 
de Milícia de Penafiel, e seu filho o Ilustríssimo o 
Excelentíssimo Manuel Guedes da Pinto da Fonseca, 
Moço Fidalgo com (...) no paço em 29 de Janeiro de 
1831...» 

Cartório Notarial do Porto 
PO-4-Livro 324 fl.99v 

1855 «Acórdão em Comselho deste Distrito: que tendo este 
tribunal resolvido em sessão de 7 de Dezembro ultimo 
não haver lugar pelas (...?) expressados na sua resolução 
conceder-se á Câmara Municipal desta cidade a 
autorização que solicitara em ofício do seu Presidente 
de 28 de Novembro autorizar para a compra do prédio 
de Manuel Guedes da Silva da Fonseca resolução 
comunicada à Câmara em ofício de 12 do mesmo mês 
de Dezembro pelo Magistrado Superior Advogado do 
Distrito e Presidente neste Tribunal, e não se alegando 
circunstância alguma de novo (...) negam a autorização 
Porto em sessão de 3 de Maio 1855 
0 Barão de Valada» 

Próprias, Livro 85, fl.174 

1855 Em Vereação de 20 de Setembro de 1855 «Resolveu-se, 
que fora demolido pelos operários da Câmara o 2.° 
andar da casa n.°15 e 16 situada na Rua da Alfandega 
pertencente ao senhor Manuel Guedes da Silva da 
Fonseca em vista do seu mau estado, e ameaçadora 
ruína como se verificou em vistoria de 22 de Junho, a 
intimação feita para esse fim ao (...) em 25 do mesmo, e 
o ofício que se lhe dirigiu em 17 de Agosto passado.» 

AHMP Livro das Vereações 
114,fl.71v 

1855 Carta de Manuel Guedes da Silva Fonseca em resposta a 
outra da Câmara de 10 do corrente pondo à disposição 
do Presidente, os títulos dos bens que devem substituir o 
vinculo da referida casa cita no terreiro da Alfandega 
esperando que lhes restituem loja sejam vistos, 
acompanhados de 1 conto de reis pela parte da Casa que 
a Câmara mandou demolir. 17 de Abril 

Próprias, Livro 88, fl.287 
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1 1855 «Recebi da Exm.a Câmara Municipal desta Cidade do 
Porto, a quantia de hum conto e sette mil reis, em metal, 
pelo valor da expropriação de parte da minha casa sita 
na rua da Alfandega que para alargamento da mesma 
rua se demolio, e porque esta dita propriedade era 
vinculada, pelo presente como se obrigação fora me 
obrigo a subrogar, o vinculo para qualquer outra 
propriedade responsabilizando-me para com a mesma 
Exm.a Câmara pela referida quantia à qual desde já 
sujeito minha pessoa e bens livres, que de fucturo haja, 
ou tenha, e para que meus herdeiros de nenhuma forma 
fiquem isentos desta mesma obrigação he auttorizado e 
ratificado por meu filho como emmediato succesor do 
Vinculo, com apsistencia e annuencia de seu Curador 
ad. Hoc. Porto 24 de Dezembro de 1855 
Manoel Guedes da Silva Fonseca 
Manoel Pedro Guedes da Silva Fonseca 
Curador- Custodio José da Costa e Mello 
Rezam as três assignaturas Porto 24 de Dezembro de 
1855 
Em TT-° JIS de verdad 
Joaquim Ignacio de Sousa 

[Neste documento escrito a lápis por Magalhães Basto 
encontra-se uma nota curiosa que informa «o prédio 
onde foi colocada a lápide do Sr. Thomaz Glass 
Sandeman foi alugado à firma Oliveira & Seabra] 

Compras Livro 22 Fl.l 
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Doc. 12 

Os conventos mendicantes e a zona portuária 
Maqueta «Olhares sobre o Porto Medieval», AHMP 
Departamento de Arquivo CM.P., 1999 

Zona da Alfândega e a rua Nova - Planta - Desenho 
«Olhares sobre o Porto Medieval», AHMP 
Departamento de Arquivo C.M.P., 1999 

Fotografia de pormenor da maqueta - Casa do 
Infante - AHMP 
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Alfândega medieval, maqueta (escalai :50). 
Trabalho efectuado com base em investigação de 
Manuel Real e Rui Tavares, posteriormente 
desenvolvida por Manuel Real, Ricardo Teixeira, 
Paulo Gomes e Nuno Tasso de Sousa. Execução de 
João Barata Feio e Ricardo Barata Feio. Desenho de 
Manuel Araújo. CMPAHMP: 1990. 

Planta da «Casa do Infante», 
indicando as sucessivas etapas de 
ampliação do edifício da 
Alfândega Velha, e da Instalação 
da Casa da Moeda, segundo estudo 
de Manuel Real e Rui Tavares -
Desenho, pelo gabinete do 
Arquitecto Nuno Tasso de Sousa, 
Maio 1990 

a j^^B^^w 

Reconstituição das «casa do Almazem» do 
século XTV, mandadas construir por D. 
Afonso IV, segundo estudo de Manuel 
Real e Rui Tavares - Desenho, pelo 
gabinete do Arquitecto Nuno Tasso de 
Sousa, Maio 1990 
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Antecedentes 

Doc.13 
Gabinete do Arquitecto Tasso de Sousa 
Interpretação de evolução histórica da Casa do Infante, baseada em imagens do Trabalho de Investigação 
de «Evolução do Espaço Arquitectónico cm torno da Alfândega Velha -Casa do Infante», de Doutor 
Manuel Real. Paulo Dórdio Gomes. Ricardo Teixeira e Arquitecto Nuno Jennings Tasso de Sousa. 

Época Romana 

Século XIV 1a Metade 

Século XIV 2a Metade 
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Século XV/XVI 
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Século XVIi 1a. Metade 
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Século XVII 2a. Metade 
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Século XIX 

199 



casa do Infante / intervenções 

Século XX 

Planta Actual 
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antecedentes 

Doc. 14 

Recolha de Fontes Impressas relacionadas com as Janelas da Rua da Alfândega e outros 
assuntos referentes à Casa do Infante 

Data 
1894 

Identificação do documento Fonte /assunto 
«A antiguidade da casa demolida há pouco é outra ilusão. A janela grande e a 
menor, geminada (olhando ambas para a rua da Alfandega) podem datar-se 
perfeitamente de 1525-1530. Eram pura Renascença e por sinal de bom estilo, 
severo e sóbrio, principalmente a grande, que ostentava no taboleiro inferior um 
escudo esquartejado com as armas dos Brandões e Pereiras. 
Ninguém reparou até hoje que exactamente o mesmo escudo se encontra numa 
capela (a dos Reis Magos) da Igreja de S. Francisco, lado da Epistola, 
caracterizando o jazigo de um individuo notável da ilustre família dos 
Contadores do Porto, Fernão Brandão Pereira... 
Uma outra janela grande do mesmo extenso edifício, angular, olhando para o rio, 
era, segundo dizem, manuelina e deve existir na quinta da Aveleda, junto de 
Penafiel. 
A janela com o escudo dos Brandões Pereiras parece que foi salva pelo snr. 
Sandeman, proprietário da casa demolida. Todo o lance de parede (longitudinal) 
da casa era uniforme, sem remendos, de bom granito, de silhares quadrados, bem 
faceados, fundindo-se tudo na côr, na massa e no material com o lavor da janela 
grande. Fazia excepção apenas o colunelo e capitel da janela menor, de 
mármore, denegrido pelo tempo.» 
VASCONCELOS, Joaquim, «A casa do Infante», O Commercio do Porto, Numero 
do Centenário,!894 

Janela de canto, que 
decorava um antigo 
prédio no ângulo da rua 
Fonte Taurina, Fig.40, 
p.161 deA.P.D.A. 
[Gravura de 
O Minho Pittoresco ] 

Varanda seiscentista dum 
prédio contíguo ao que é 
conhecido pelo nome de 
Casa do Infante, publicada 
no Tripeiro Ano XIV V Série 
n.°2 

Imagem fotografada em 
Julho de 2003 in loco 
pela autora com autorização 
do Dr. Roberto Guedes 
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Janela renascentista, que decorava 
a fachada lateral da Casa dos 
Brandões Pereira, 

Fig.41, p.161 deA.P.D.A. 

1895 A esbelta e senhoril janella dos paços em que viu a luz do dia o mais duro, 
ambicioso e systematico dos «altos infantes da inclyta geração», ficou no nimbo 
das citações apenas," (...) "Salva do martello destruidor, inevitável, acha-se 
gentilmente, assente sobre um pequeno lago da Quinta de Avelleda, subúrbios de 
Penafiel. Para ali a transladou Manuel Pedro Guedes, distincto cavalheiro, 
patrício (...)Pertencia a uma das características moradias manuelinas, que o 
vandalismo municipal immolou, nos seus altares, à radiação e abertura de novas 
ruas espalhafatosas; e, como documentam os typos architetonicos, nella 
representados, a sua construção adianta-se, pelo menos, ao meado do século 
XVI; porventura se aproveitaram nella elementos de mais antiga fabrica, attento 
as ordens que a compõem." (...) ou não houvesse no Porto um paço real, donde o 
Infante sahisse ou não, para as cerimonias de baptismo, como pretendeu o auctor 
da Ultima Dona de San Nicolau, nunca a jannela, de que nos vimos occupando, 
poderia pertencer a esse edifício, senão como um acrescentamento, realisado 
mais de dois séculos depois." 
ARAÚJO, Joaquim, Arte Portuguesa - Pequenas Notas - Uma janella Manuelina, 
Lisboa (5) 1895, p. 109-110  

1909 
23 
Jun. 

Notas ao "Tripeiro" 
" Há poucos annos ainda se admirava na casa que d'essa banda fazia esquina 
com a rua dos Inglezes, hoje do Infante D. Henrique e antigamente Rua Nova, 
uma formosa janella com lavores do estylo Renascença (...) " pois no peitoril, 
em relevo, apresentava ela um brazão oval, esquartejado, com as cruzes dos 
Pereiras e as insígnias dos Brandões, o qual penso pertenceria aos Brandões, do 
Porto, que tinham residência na rua Nova"" Artigo de Alfredo Alves publicado 
no n.°l d '0 Tripeiro, «D. Henrique, o Infante» (1894) 1 de Julho de 1908 
Sobre o artigo escreve um «Vosso admirador, Joven Tripeiro» 
Ha-de haver seus 7 ou 8 annos que, tendo ido a Penafiel, fui vêr a Quinta da 
Avelleda, propriedade magnifica, pertencente à firma Manoel Pedro Guedes, 
filhos, e lá um dos proprietários me mostrou a tal janella em questão. Somente 
ignoro por que carga de agua ella foi alli parar. 
Tripeiro -Ano II Série I n.° 39 1909 p.34  

1910 Sobre o anterior, responde Thomas Glass Sandeman 
«uma nota respeitante à janella que existiu na Casa do Infante D. Henrique, na 
esquina da rua dos Inglezes, casa que me pertence por morte de minha mãe D. 
Ermelinda Julia de Brito Sandeman; e como n'essa nota o articulista diz ter 
encontrado a janella em questão (com lavores do estylo renascença) na Quinta da 
Avelleda, ignorando por que carga d'agua ella foi alli parar, dou a explicação. 
Quando eu reedififiquei a acasa acima referida, pelo anno de 1880, dei ordem ao 
architecte que a reconstruiu (o fallecido João de Mattos, major d'infantaria 18) 
para que guardasse a antiga janella, a qual foi transportada para o palacete 
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Sandeman, então minha residente na Cordoaria. 
Offerecia-a a meu amigo o fallecido snr. Manoel Pedro Guedes da Silva da 
Fonseca Meirellas de Carvalho. 
Eis como como a janella foi parar á Quinta da Avelleda. 
Esteve depositada no pateo da casa da Cordoaria até à minha vinda para 
Inglaterra, durante uns quinze ou dezasseis annos. 
Tripeiro -Ano II Série I n.° 67 1910 p.495  

1926 No entanto Pedro Vitorino é outra opinião pois afirma que as «insígnias dos 
Brandões não figuram no brazão da casa a que a janela pertencia; vislumbra-se 
nele uma aliança de família traduzida no esquartelamento do escudo com 
símbolos diferentes - um leão rompente (Silva, Noronha, Castro), cinco flores-
de-lis em santor (Alpoim, Casal, Mota), uma dobre cruz com seis besantes 
(Almeida, Melo, Palhaes) e a cruz florenciada. O enxequetado que se observa 
numa variante do brazão, substituindo os brandões (o que está na pedra sepucral) 
também lá se não vê. 
Fica desfeito o equívoco e afastado dos Brandões o senhorio da casa. 
Na Aveleda ergue-se a janela no meio dum lago, (...) e mal deixando ver o 
fragmento angular do entablamento. 
É uma graciosa janela de angulo, com aberturas em arco deprimido separados por 
uma pequena coluna com fuste cilíndrico e capitel jónico, Nas partes confinantes 
com o muro apresenta pilastras ornadas de florões que a excedem em altura. 
Entre finos colunelos corre uma ornamentação vegetal que alcança os arcos, 
revestindo-os com a possível finura que o granito permite obter. Um enlaçamento 
espiralado, cheio de leveza, ocupa cada um dos peitoris. 
Junto, pousa a insígnia armoriai ovalar, com diadema de visconde que patenteava 
a estirpe fidalga dos seus possuidores.» 
Tripeiro - Ano I Série III n.° 22 1926 p.344  

Identificação do documento Fonte /assunto 
Artigos de Tripeiro «Aconteceu à 50 anos» 

1963 
Jul. 

O Ministro do Interior, Dr. Rodrigo Rodrigues, antigo Governador Civil desta 
cidade, interessa-se junto do chefe do Distrito pela Casa onde, segundo a 
tradição, teria nascido o Infante D. Henrique, a que como disso fora 
particularmente informado, ia ser demolida independentemente de consulta ao 
Conselho de Arte e Arqueologia. 

Tripeiro - Ano Hl VI Serie n°7, Julho de 1963  
Out. 
16 

Em face do que lhe havia sido requerido pelo proprietário do imóvel onde, 
segundo a tradição, havia nascido o Infante D. Henrique, o Município delibera 
pedir ao Governo, que embargara as obras de restauro do dito imóvel, que 
ameaçava ruína, licença para o prosseguimento das referidas obras, pois segundo 
lhe constava, a aludida casa «pouco ou nada tem já de valor histórico». 

Tripeiro - Ano III VI Serie n°10, Outubro de 1963 
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Out. 
28 

A edilidade (Câmara) resolve também insistir junto do Governo no sentido de ser 
permitido à firma Lind & Couto continuar com a demolição da Casa do Infante, 
em virtude do mesmo histórico imóvel estar a ameaçar ruína 

Tripeiro-Ano III VI Serie n°10, Outubro de 1963 
1964 
Jan. 

8 

A Câmara Municipal aprovando uma proposta do Prof. Lopes Martins, manada a 
sua 3 a Repartição estudar com urgência a forma prática e rápida de demolir o 
típico bairro do Barredo, «transformando-o num bairro higiénico e perfeitamente 
moderno» 

Tripeiro-Ano IV VI Serie n°1, Janeiro de 1964  
Mar. 
28 

O Conselho de Arte Nacional incumbe uma Comissão constituída por D. José 
Pessanha, pelo Dr. José de Figueiredo e pelo Arquitecto Marques da Silva, de 
tratar, junto da Câmara e do Governo Civil do Porto, do momentoso caso da 
demolição da casa onde a tradição afirmara ter nascido o Infante D. Henrique, 
histórico imóvel que, segundo o seu proprietário de então, ameaçava ruína. 

Tripeiro - Ano IV VI Serie n°3, Março de 1964 
Mai. 

14 
Para tratar com urgência de vários momentosos assuntos, entre os quais figurava 
o da demolição da casa onde no Porto teria nascido o Infante D. Henrique, é 
convocada uma reunião extraordinária do Conselho de Arte Nacional. 

Tripeiro - Ano IV VI Serie n°5, Maio de 1964 
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Síntese do Processo de Zona de Protecção 

Identidade do 
documento 

Descrição Data Assinatura 

Câmara Municipal 
do Porto 
AHMP Doc.1 

"Memória descriptiva: do projecto de 
restauro do prédio." 

24 de 
Março 
de 1923 

Lind& 
Couto 

Decreto n°9:888 
Diário do Governo 
Ia Série-Numero 
146 
ADREMN Doc.2 

Classificação de monumento nacional a 
casa da Rua da Alfândega Velha da 
cidade do Porto 

2 de 
Julho 
de 1924 

Manuel 
Teixeira 
Gomes -
Hélder 
dos Santos 
Ribeiro 

AHMP Doc.3 
Dossier do Arquivo 
Histórico - Casa do 
Infante "Contexto 
Urbano" 

Projecto a que se refere o requerimento 
de Lind & Couto 

20 de 
Julho 
de 1928 

Data de 
aprovação 
em 
Câmara 

N°419 do 
Ministério das 
Obras Públicas e 
Comunicações 
dirigido ao 
Arquitecto Director 
M.N. 
ADGEMN 

Opinião dada em relação ao 
requerimento de A. Romariz, Filhos. " 
Sobre o aspecto arquitectónico há a 
ponderar o seguinte: É sempre 
desagradável a vista das empenas das 
casas, sobretudo quando elas tomam o 
vulto das que ladeiam a casa projectada; 
o ideal seria que o interessado elevasse a 
sua construção de maneira a fazer 
desaparecer as empenas podendo então 
adoptar a arquitectura usual da rua, 
sobretudo a da casa 88, para fugir do 
pseudo moderno contorcido e formal, 
estilo requerimento frustre e miserando 
de que se usa e abusa." 

2 de 
Junho 
1938 

Arquitecto 
Chefe da 
Secção 

Rogério 
de 

Azevedo 

Relação 
ADGEMN Doc.4* 

Relação dos nomes dos proprietários dos 
prédios urbanos que se encontram na 
área de 50 metros do prédio do estado 
onde, segundo a tradição, nasceu o 
Infante D. Henrique 

1951 Sem ident. 

Arquivo Geral 
CMP - Licença 
91/55 
D.S.C.C. Processo 
N°. 18668 82/8 
Fl.223/224 617 
10207 

Planta topográfica para efeitos do § do 
Artigo 3o. Do Edital de 18 de Janeiro de 
1929 (válido por um ano). 
"Reformar Prédio. A. B. Alinhamento: 0 
aprovado. Nivelamento: a fornecer no 
local. Obra a título precário. Excerto " 
...a obra que se projecta deve ser 
implantada com rigor e a carmim." 

9 de 
Dez. de 
1953 

0 Eng.° -
Chefe 
Nascimen
to Fonseca 
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Arquivo Geral 
CMP - Licença 
91/55 
Ao Presidente da 
Câmara Municipal 
do Porto 
Doc.5 Folhal/3/4/ 
5*/6*/6-A* 

Pedido da Companhia Nacional de 
Navegação para ampliar e reformar o seu 
prédio sito no ângulo das Ruas da 
Alfandega e Infante D. Henrique. 
Anexos: Termo de responsabilidade, 
projecto, memórias descritivas e plantas 
topográficas. 
Licença N°91 de 23 de Fevereiro de 
1955 

14 de 
Dez. de 
1953 

Várias. 

Arquivo Geral 
CMP - Licença 
91/55 
Ao Presidente da 
Câmara Municipal 
do Porto 
Doc.6 
Folha7/8*/9*/ 
10711*/12/21*/22* 

Aditamento ao Processo N° 18668/5 3 
com Plantas; Alçados e Cortes 

1953 Várias. 

Arquivo Geral 
CMP - Licença 
91/55 

Doc.7 Folha24 

Parecer N° 17/53. Parecer emitido em 
sessão da Comissão Municipal de Arte e 
Arqueologia de 30 de Dezembro de 
1953, sobre o projecto n°. 18.668 com 
que a Companhia Nacional de 
Navegação deseja ampliar e reformar o 
seu prédio sito no ângulo das Ruas da 
Alfandega e do Infante D. Henrique. 

30 de 
Dez. de 
1953 

O 
Presidente 
da 
Comissão 
Manuel 
(ilegível) 

Arquivo Geral 
CMP 
Licença 91/55 
Doc.8 Folha25 

Parecer N°.4/54. Parecer emitido em 
sessão da Comissão Municipal de Arte e 
Arqueologia de 18 de Março de 1954, 
sobre o projecto n°. 18.668/54, relativo à 
ampliação de um prédio que a 
Companhia nacional de navegação 
possui, no ângulo das Ruas da Alfândega 
e do Infante D. Henrique. 

18 de 
Março 
de 1954 

0 
Presidente 
da 
Comissão 
Manuel 
(ilegível) 

Arquivo Geral 
CMP 
Licença 91/55 
Folha 26 

Parecer N°.7/54 " A Comissão 
Municipal de Arte e Arqueologia 
apreciando novamente o processo acima 
referido é de parecer que o mesmo 
satisfaz visto se ter dado cumprimento 
ao preceituado nos pareceres 17/53 e 
4/54, já emitidos sobre o assunto." 

2 de 
Junho 
de 1954 

0 
Presidente 
da 
Comissão 
Manuel 
(ilegível) 

Arquivo Geral 
CMP 
Licença 91/55 
Doc.9 Folha 37 

Referência n°385/55 
Informações relativas ao alinhamento do 
projecto e pedido para que este seja 
apreciado pela Direcção-Geral. 

13 de 
Junho 
de 1955 

0 Eng.°. 
Chefe 
Nascimen
to Fonseca 
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Arquivo Geral 
C M P -
Licença 91/55 
Folha 38 
Ao Engenheiro 
Director Geral dos 
E.M.N. 

Oficio N°387/55 
Envio do projecto para apreciação, e 
informação que "por lapso" este ainda 
não tinha sido enviado, "razão pelo que a 
licença foi emitida sem essa apreciação, 
tendo mesmo já sido iniciadas as 
competentes obras." 

15 de 
Junho 
de 1955 

0 Eng.°. 
Director 
da 
D.S.U.O. 
do Porto 
Brito e 
Cunha 

Arquivo Geral 
C M P -
Licença 91/55 
Folha 39 
Oficio 8053 
Ref.387/55 M.O.P. 
D.G.E.M.N. 
Repartição dos 
Serviços 
Administrativos 

Excerto " Devolvendo o processo 
enviado com o ofício acima mencionado, 
relativo a obras num prédio contíguo à 
casa onde nasceu o Infante D. Henrique, 
tenho a honra de comunicar a V. Exa. 
que parece a esta Direcção-Geral que as 
referidas obras que compreendem o 
levantamento de uma andar não poderão 
ser autorizadas, pelo que deveriam ser 
suspensas." 
0 processo deverá ser remetido para A 
D.G.E.S.B.A. para efeitos de apreciação 
da Junta Nacional. 

19 de 
Junho 
de 1955 
Lisboa 

0 Eng.° 
Director 
Geral 
Assinatura 
Ilegível 

Ordem de Serviço 
N°705 da DGEMN 
ao Arquitecto 
Chefe da 
Repartição Técnica 
da DSMN 
ADGEMN 

Informação que nas obras no prédio da 
Companhia Nacional de navegação, 
anexo à Casa do Infante foi efectuada 
uma alteração em dois vãos de fachada 
voltada à rua do Infante D. Henrique, 
mantendo a estrutura primitiva, com 
excepção do telhado que foi demolido. 
As obras em curso limitam-se ao 
recalcamento, consolidação e reboco 
interior das paredes. 

13 de 
Julho dè 
1955 

Arquitecto 
Chefe da 
Secção 

Assinatura 
ilegível 

N°10347 
Da Direcção da 
Fazenda Pública ao 
Director Geral dos 
EMN 
ADGEMN Doc.4* 

Informações sobre as disposições de 
protecção na zona contígua à Casa em 
que nasceu o Infante D. Henrique. 

14 de 
Julho de 
1955 

0 Chefe 
da Secção 

Sem 
assinatura 

Comunicado do 
Ministério da 
Educação Nacional 
ao Director geral 
dos E M N . 
ADREMN 

Preocupação com um projecto não 
identificado que não tem aceitação dado 
estar abrangido pela classificação. 
Advertência para a regularização da 
transferência do imóvel, pois como 
classificado só mediante autorização da 
Junta Nacional de Educação. 

20 de 
Agosto 
de 1955 

Director 
Geral da 
DGESBA 
Mário de 
Andrade 

Ordem de Serviço 
N°5253 
Ao Arquitecto 
Chefe da 2a Secção 
pelo Chefe da 
Repartição Técnica 
ADGEMN 

Informação sobre a modificação do 
prédio situado na zona de protecção da 
casa onde nasceu o Infante D. Henrique 

1 de 
Set. de 
1955 

Chefe da 
Repartição 
Técnica 
J.Vaz 
Martins 

208 



casa do Infante I intervenções 

Arquivo Geral 
C M P -
Licença 91/55 
Folha 55 
Ao Presidente da 
C M P . 

Em Ref. ao ofício n°. 258/55-EU da 
D.SUO. 2o. Repartição, Edificações 
Urbanas, e de harmonia com o despacho 
ministerial que homologou o parecer, 
comunicado em 20 de Agosto de 1955, é 
pedido que o novo projecto das obras da 
C.N.N. seja enviado " afim de ser 
submetido a apreciação superior." 
"...se torna indispensável legalizar 
perante esta Secretaria de Estado a 
transferência de propriedade do imóvel." 

29 de 
Nov. de 
1955 

Ministério 
da 
Educação 
Nacional 
D.G.E.S.B 
A O 
Director-
Geral 
Assinatura 

ilegível 

Arquivo Geral 
C M P -
Licença 91/55 
Ao Presidente da 
C.M.P. DoclO 
Folha 59/60/61* 

Apresentação das alterações do projecto. 

Memória Justificativa 

19 de 
Dez. de 
1955 

21 de 
Dez. 
de 1955 

Várias. 

Ordem de Serviço 
N°50 
Ao Arquitecto 
Chefe dos Serviços 
dos Monumentos 
Nacionais 
ADGEMN 

Comunicação de obras sem autorização 
efectuadas pela Companhia Nacional de 
Navegação no seu prédio contíguo à casa 
onde nasceu o Infante D. Henrique 

17 de 
Janeiro 
de 1956 

0 
Arquitecto 
Chefe da 
Secção 
Assinatura 
rubricada 
ilegível 

Arquivo Geral -
CMP 
Licença 91/55 
Ao Presidente da 
C M P D o c l l 
Folha 69 

Parecer da Ia. Subsecção da 6a. Secção 
da Junta Nacional da Educação. 

21 de 
Fev. de 
1956 

0 
Director-
Geral 
Assinatura 
ilegível 

Arquivo Geral -
CMP 
Licença 91/55 

Doe. 12 Folha 73 

Parecer N°.8/56. Parecer emitido em 
sessão de 18 de Abril de 1956, sobre o 
processo de licença n°91 de aumento de 
um prédio no edifício da Companhia 
nacional de navegação sito no gaveto da 
Rua da Alfândega com a Praça do 
Infante D. Henrique. 

18 de 
Abril 
de 1956 

0 
Presidente 
da 
Comissão 
Rogério 
Azevedo 

Arquivo Geral 
CMP - Licença 
91/55Ao Presidente 
da C M P . Doc.13 
Folha75 

Apresentação de novos elementos 
devido às alterações impostas ao 
projecto. 

26 de 
Maio 
de 1956 

Pela CNN 

N°6/E/311 
Director - Geral 
dosEMN 
ADGEMN 

Excerto " por despacho Ministerial de 16 
do corrente, foi aprovado o projecto de 
obras a realizar pela Companhia 
Nacional de navegação (...) Os novos 
alçados que se apresentam estão 
elaborados com mais um andar e em 
condições de merecer aprovação (...)" 

18 de 
Junho 
de 1956 

Director 
Geral do 
Ensino 
Superior e 
das Belas 
Artes J. 
Almeida 
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Arquivo Geral 
CMP - Licença 
91/55 
Ao Presidente da 
C M P . Doc.14 
Folha 92 

"Apresentação das alterações que 
pretende introduzir no interior do seu 
prédio." 
Em anexo: projecto 

14 de 
Dez. de 
1956 

Pela Com
panhia 
Nacional 
de 
Navega
ção 

Ordem de Serviço 
N°604 
Ao Arquitecto 
Chefe da 
Repartição Técnica 
ADGEMN 

Informação sobre as Muralhas de Faro e 
a Casa do Infante D. Henrique 

26 de 
Julho 
de 1957 

0 
Arquitecto 
Chefe 
Assinatura 
rubricada 
ilegível 

Memória 
Descritiva e 
Justificativa de 
ADREMN 

Projecto do pormenor de Instalação de 
uma rede aérea de trolley - carros na 
zona da Praça Infante D. Henrique 

29 de 
Out. de 
1957 

Sem 
elementos 
de ident. 

Arquivo Geral -
CMP 
Licença 91/55 

Folha 104 
Ao Presidente da 
C M P . 

Pedido de atestado de ocupação e de 
vistoria dado terem terminado as obras. 
[A licença foi concedida a 11 de Janeiro 
de 1958: La. N° 10. em carimbo] 

15 de 
Nov. de 
1957 

Pela CNN 

Arquivo Geral 
CMP, Licença 
91/55 Folha 111 
Ao Presidente da 

C M P . 

Pedido que "lhe seja feita a verificação 
de alinhamentos e nivelamentos para o 
seu prédio..." 

14 de 
Dez. de 
1957 

Pela CNN 

N°1095 Arquitecto 
Chefe da 
Repartição Técnica 
daDSMN 
ADREMN 

0 projecto das obras no prédio N°73 da 
Rua do Infante D. Henrique, altera o rés-
do - chão do prédio, descaracterizando o 
conjunto arquitectónico de todo o 
edifício. 

15 de 
Set. de 
1958 

Arquitecto 
Chefe da 
Secção 

Assinatura 
ilegível 

Ordem de Serviço 
N°147 
Ao Arquitecto 
Chefe da 
Repartição Técnica 
ADGEMN Doc.15 

Parecer da Ia subsecção da 6a Secção da 
Junta Nacional da Educação 

7 de 
Fev. de 
1959 

Arquitecto 
Chefe da 
Secção 

Assinatura 
ilegível 

Ordem de Serviço 
N°824 
Ao Arquitecto 
Chefe da 
Repartição Técnica 
ADGEMN 

Referente a obras de modificação no 
prédio N°18 na rua Nova da Alfândega, 
apesar do parecer favorável da comissão 
Municipal de Arte e Arqueologia, "não é 
de permitir a alteração prevista para a 
fachada principal, a qual deve manter a 
unidade do seu traçado antigo que assim 
está perfeitamente integrado no conjunto 
antigo. 
0 caso das fachadas em nada afecta as 
modificações interiores, as quais 
parecem de admitir." 

28 de 
Julho 
de 1959 

Arquitecto 
Chefe da 
Secção 

Assinatura 
ilegível 
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Ordem de Serviço 
N°836 
Ao Arquitecto 
Chefe da 
Repartição Técnica 
pelo Arquitecto 
Chefe da Secção 
ADGEMN 

Referente à construção do posto de 
transformação pretende levar a efeito na 
Rua da Fonte taurina, alerta-se para que 
seja mantido o afastamento de 3,00 
metros entre a nova construção e a 
parede da parte da Alfândega velha 
situada no fundo do terreno a utilizar 
para a construção do posto. 

28 de 
Julho 
de 1959 

Arquitecto 
Chefe da 
Secção 

Assinatura 
rubricada 
ilegível 

Memória 
ADREMN Doc.16 

Informação sobre a zona de protecção a 
definir 
Envio de Imagem em anexo 

31 de 
Agosto 
de 1959 

Arquitecto 
de 2o 

Classe 
N° 561 Ao 
Arquitecto Chefe 
da Repartição 
Técnica pelo 
Arquitecto Chefe 
da Secção 
ADREMN 

Excerto " a Câmara Municipal do Porto 
está a proceder à reconstrução dos 
passeios na Rua da Alfândega Velha, 
onde está situada a Casa do Infante." 
Preocupação com o facto do trabalho ser 
realizado em cimento esquartelado no 
revestimento dos passeios, que 
consideram incaracterístico, em vez de 
ser em cantaria. 

2 de 
Maio 
de 1960 

Arquitecto 
Chefe da 
Secção 

Assinatura 
rubricada 
ilegível 

Oficio n° 182/60 
Da Câmara 
Municipal ao 
Engenheiro 
Director dos EMN 
ADREMN 

Explicação que se procedeu à reparação 
em vista ao péssimo estado que se 
encontrava o pavimento, considerando 
que o material de betonilha seria o mais 
apropriado dado que a "Rua não tem 
características especiais que aconselhem 
tratamento de excepção que tornariam a 
obra mais dispendiosa". Em "frente à 
casa do Infante seria lajedo, melhorando 
a concordância dos mesmos com a praça 
do Infante D. Henrique e substituir a 
calçada por outra idêntica." 

19 de 
Maio 
de 1960 

Eng.° 
Director 
dos EMN 
Assinatura 

ilegível 

Ordem de Serviço 
N° 695 ao 
Arquitecto Chefe 
da Repartição 
Técnica ADREMN 
Doe. 17 

Resposta justificada e concordância com 
a utilização do lajedo de cantaria. 

31 de 
Maio 
de 1960 

Arquitecto 
Chefe da 
Secção 

Assinatura 
rubricada 
ilegível 

Ordem de Serviço 
N° 723 ao 
Arquitecto Chefe 
da Repartição 
Técnica ADREMN 

As obras de limpeza e de conservação 
num prédio contíguo à Casa do Infante, 
tem que obrigatoriamente utilizar na 
pintura do reboco e caixilharia as usadas 
nos prédios vizinhos: pintura de cor clara 
branco ou creme, nos caixilhos branco, 
aros e portas de segurança a verde 
loureiro. 

7 de 
Junho 
de 1960 

Arquitecto 
Chefe da 
Secção 

Assinatura 
rubricada 
ilegível 

Memorial 
ADGEMN Doc.18 

Intimação de obras pela DGEMN e 
Câmara no prédio da Rua da Alfândega 
n°2 a 8. 

9 de 
Junho 
de 1960 

Licínio 
Marinho 

Alves 
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Ao Director Geral 
dosEMN 
ADGEMN 

A proprietária do prédio n°39 na Rua 
Infante D. Henrique e citamos "Na 
fachada posterior do prédio foram 
levadas a efeito obras, impostas e 
orientadas pelos técnicos da Delegação 
do Norte dos Edifícios e Monumentos 
Nacionais." 

20 de 
Junho 
de 1960 

Adelaide 
Felícia da 
Fonseca 

N° 4502 ao 
Engenheiro 
Director dos EMN 
ADGEMN 

0 Arquitecto Alberto da Silva Bessa 
entrou em contacto com os proprietários 
dos n°2 a8 da Rua da Alfândega, 
concordando com um programa mínimo 
de trabalhos em relação com as 
necessidades do imóvel classificado e as 
disponibilidades económicas dos 
interessados. Esta consistirá: pintura das 
caixilharias pela face exterior, a 
reparação de falhas de reboco, caiação 
geral em cor idêntica à exigida para os 

jjrédios vizinhos, como a C.N.N. 

21 de 
Junho 
de 1960 

Arquitecto 
Director 

dos 
Serviços 

Assinatura 
rubricada 
ilegível 

Ao Engenheiro 
Gomes da Silva 
[inclui-se no 
documento por 
duas vezes a 
palavra Urgente] 
ADGEMN 

Excerto: " Haverá parece matéria digna 
de atenção no memorial junto que me 
entregou o Sr. Ministro da Presidência 
Chamo a atenção para a data de 13 ou 14 
indicada para a entrevista com o 
Arquitecto Bessa." 

21 de 
Junho 
de 1960 

Ministro 
E. Arantes 
e Oliveira 

Oficio n°254/60 
Ao Director Geral 
dos EMN 
ADREMN Doc.19 

Informações sobre a legislação - pedidos 
de licença de obras de conservação ou de 
novas edificações, pelo que não se 
consultou a DGEMN nas obras da Rua 
da Fonte Taurina 

6 de 
Julho 
de 1960 

Eng.° 
Director 

Assinatura 
ilegível 

Oficio n°252/60 da 
Câmara Municipal 
do Porto Ao 
Director Geral dos 
EMN 
ADGEMN Doc.20 

Justificação da Câmara em relação à 
aplicação do pavimento. 

6 de 
Julho 
de 1960 

Eng.° 
Director 

Assinatura 
ilegível 

N°1664 ao 
Arquitecto Chefe 
da Repartição 
Técnica pelo 
Arquitecto Chefe 
da Secção 
ADREMN 

Excerto " A esta Secção afigura-se que é 
conveniente promover no sentido da 
nossa intervenção nas obras de 
conservação a executar nos prédios 
situados nas zonas de protecção dos 
imóveis classificados, pois que desse 
modo seria possível corrigir deficiências 
que surgem quando umas vezes são 
respeitadas cores impróprias para as 
características dos prédios e em outras 
circunstâncias alteradas algumas que 
estão perfeitamente enquadradas no 
ambiente local. 

26 de 
Julho 
de 1960 

Arquitecto 
Chefe da 
Secção 

Assinatura 
rubricada 
ilegível 
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N° 1663 ao 
Arquitecto Chefe 
da Repartição 
Técnica ADGEMN 
Doc.21 

Informação que a Câmara não 
pavimentou de acordo com o projecto e 
pedido de que em frente à Casa do 
Infante seja substituído o cimento 
esquartelado por cantaria. 

26 de 
Julho 
de 1960 

Arquitecto 
Chefe da 
Secção 

Alberto da 
Silva 
Bessa 

Ao Arquitecto 
Chefe da 
Repartição 
ADREMN Doc.22 

Informação sobre o estudo da zona de 
protecção que engloba a Casa da Rua da 
Alfândega velha. 

18 de 
Nov. de 
1961 

Arquitecto 
Chefe da 
Secção 
Assinatura 
ilegível 

N° 1385 ao 
Arquitecto Director 
dos MN 
ADREMN Doc.23 

Colocação de um reclamo luminoso no 
prédio n°51-53, com entrada pelo prédio 
contíguo n° 47-49 da Rua do Infante D. 
Henrique e considerações sobre a zona 
de protecção. 

28 de 
Dez. de 
1967 

Arquitecto 
Chefe da 
Secção 

Assinatura 
ilegível 

N° 609 ao 
Arquitecto Chefe 
da Divisão Técnica 
ADGEMN Doc.24 

Obras no vão do portal do prédio da Rua 
do Infante D. Henrique n°49. 

l i d e 
Junho 
de 1969 

Arquitecto 
Chefe da 
Secção 

Alberto da 
Silva 
Bessa 

Ao Arquitecto 
chefe da Divisão 
Técnica da 
Direcção dos 
Serviços dos 
Monumentos 
Nacionais 

"Cumpre-me levar ao conhecimento de 
V. Ex.a que durante a visita de rotina de 
um técnico desta Secção à Casa da rua 
da Alfândega Velha (monumento 
nacional), desta cidade, foi verificado 
que foram levados a efeito recentemente 
trabalhos de caiação de rebocos e 
pinturas esquadrias de portas e janelas e 
grades de ferro das varandas do prédio 
de cunhal no ângulo das Ruas da 
Alfândega e do Infante D. Henrique n°s 
69 a 73, o qual se encontra situado 
dentro da zona de protecção do 
monumento (...). Assim e para integral 
cumprimento do disposto na referida 
alínea falta executar a pintura dos 
marcos da caixilharia de madeira das 
varandas e janelas dos andares nas «cor 
verde-escuro» igual à das portas do rés-
do-chão e não na «cor branca» em que se 
apresentam, o que apenas foi realizado 
nas janelas das varandas superiores à rua 
da alfândega" 

12 de 
Nov. de 
1969 

Arquitecto 
Chefe da 
Secção 

Assinatura 
rubricada 
ilegível 
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N° 375 ao 
Arquitecto Chefe 
da Divisão Técnica 
da Direcção dos 
Serviços dos 
Monumentos 
Nacionais 
ADREMN 

Informação de um reclamo luminoso 
com os dizeres Banco Borges & Irmão 
no 1° andar da fachada única do prédio 
da Rua do Infante D. Henrique n.55 a 
61.Excerto " (...) sucedendo também 
que está proibida superiormente a 
colocação de reclamos luminosos ou 
tabuletas fixadas a gradeamentos de 
varandas das fachadas de prédios 
situados dentro das zonas de protecção 
de imóveis classificados, como no caso 
presente." 

17 de 
Abril 
de 1970 

Arquitecto 
Chefe da 
Secção 

Assinatura 
rubricada 
ilegível 

N°415ao 
Arquitecto Chefe 
da Divisão Técnica 
pelo ADREMN 
Doc.25 

Informações adicionais sobre as obras no 
vão do portal do prédio da Rua do 
Infante D. Henrique n°49. 

24 de 
Abril 
de 1970 

Arquitecto 
Chefe da 
Secção 

Assinatura 
rubricada 
ilegível 

N°3133 ao 
Engenheiro 
Director dos EMN 
ADGEMN 

Sobre o reclamo luminoso do banco 
Borges & Irmão " 0 reclamo já foi 
efectivamente desviado, foi no entanto 
encostado às cantarias das arquivoltas 
inferiores de apoio da parede, o que 
perturba a leitura dos elementos 
arquitectónicos da única fachada deste 
prédio, motivo porque se afigura que 
nem a título provisório deve ser 
autorizado a sua colocação naquele 
local. 

23 de 
Out. de 
1970 

Arquitecto 
Director 

dos 
Serviços 

Assinatura 
rubricada 
ilegível 

Ao Director Geral 
dos Edifícios e 
Monumentos 
Nacionais 
ADGEMN 

A firma Vieira, Santos & Coelho, Lda. 
removeu a placa colocada sobre a 
ombreira da cantaria do vão do portal da 
entrada do rés-do-chão do prédio situado 
na Rua Infante D. Henrique, n°45-l°. 

23 de 
Out. de 
1970 

Director 
Geral 

DGESBA 
Vítor 

Pavão dos 
Santos 

Ao Director Geral 
dos Edifícios e 
Monumentos 
Nacionais 
ADREMN 
[Doc.26* AHMP] 

Aprovação do projecto de obras que o 
Banco Borges & Irmão pretende realizar 
no edifício situado na Rua do Infante D. 
Henrique n°55/61 

9 de 
Fev. de 
1972 

Director 
Geral dos 
assuntos 
Culturais 

Assinatura 
ilegível 

Direcção Geral dos 
Edifícios e 
Monumentos 
Nacionais 
ADREMN 

Pedido de autorização para a montagem 
de andaimes nos trabalhos de restauro e 
remodelação do interior do edifício na 
Rua Infante D. Henrique n°s 55 a 61, 
obra autorizada pela licença camarária 
n°384 registo diário 4434 despacho de 
15/6/72 

30 de 
Nov. de 
1973 

Sociedade 
de 

Constru
ções 

Amadeu 
Gaudêncio 
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N°1205 ao 
Arquitecto Director 
dos MN do 
Arquitecto Chefe 
da Secção 
ADREMN 

Excerto " A empena e fachada posterior 
do prédio referido sobrepõe-se às 
coberturas do imóvel classificado, pelo 
que a montagem dos andaimes terá de 
obedecer a modelo apropriado que 
assegure independência absoluta da 
execução dos trabalhos, sem 
possibilidade de ser atingida qualquer 
zona do imóvel classificado." 
Manifestam igualmente a conveniência 
do acompanhamento e observação da 
DREMN. 

4 de 
Dez. de 
1973 

Arquitecto 
Chefe da 
Secção 

Assinatura 
rubricada 
ilegível 

Referência N° 4613 
Director - Geral 
dosEMN 
ADREMN Doc.27 

Parecer da 4a. Subsecção da Junta 
Nacional da Educação sobre 
intervenções que são necessárias perante 
casos de salvaguarda. 

Ide 
Fev. de 
1974 

Director 
Geral 

Assinatura 
ilegível 

N°122 ao 
Arquitecto Director 
dos Serviços dos 
MN do Arquitecto 
Director 
ADREMN 

Excerto " ... julga-se que não é possível 
nem aconselhável, qualquer intervenção 
dos nossos Serviços, sem que 
previamente, seja submetido à 
apreciação da Junta Nacional Educação 
o projecto das obras em curso, no qual 
devem ser evidenciados os elementos de 
interesse postos a descobertos durante os 
trabalhos primários já executados. 
A observação deste princípio deve 
predominar relativamente à execução do 
conjunto projectado de aproveitamento 
de espaço para adaptação à instalação de 
uma agência bancária." 

18 de 
Fev. de 
1974 

Arquitecto 
Director 

Assinatura 
rubricada 
ilegível 

Referência N° 597 
Director - Geral 
dos EMN do 
Director Geral 
ADREMN Doc.28 

Informação da 4a. Subsecção da Junta 
Nacional da Educação 

19 de 
Fev. de 
1974 

Director 
Geral 

Assinatura 
ilegível 

Referência N° 1248 
Ao Director -
Geral dos S.E.M.N. 
do Director Geral 
ADREMN Doc.29 

Informação sobre as obras no edifício 
n°55 a 61, contíguo à Casa da Alfândega 
Velha 

18 de 
Dez. de 
1974 

Director 
Geral 

Assinatura 
ilegível 

N° 422 ao 
Arquitecto Director 
dos Serviços dos 
MN do Arquitecto 
Director 
ADGEMN Doc.30 

Transcrição de uma notícia publicada no 
Jornal " 0 Comércio do Porto", relativa 
a descobertas de interesse arqueológico 
na zona contígua à antiga Casa da 
alfândega Velha, no Porto onde se 
encontram em curso obras de 
recuperação e valorização do burgo 
antigo levadas a efeito pelo S.A.AL. 

11 de 
Junho 
de 1976 

Arquitecto 
Director 

Assinatura 
rubricada 
ilegível 
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Ministério da 
Administração 
Interna e da 
Habitação, 
Urbanismo e 
Construção -
CRUARB 
AHMP Doc.31 

Memória Descritiva e Justificativa 

Extraído do Dossier de "Revitalização 
do Quarteirão entre a Rua do Infante e a 
Rua da Fonte Taurina" 

10 de 
Maio 
de 1977 

Assinatura 
rubricada 
ilegível 

Referência N°349 
Director - Geral 
dos EMN do 
Director Geral da 
Presidência do 
Conselho -
Secretaria de 
Estado da Cultura 
Direcção Geral do 
Património Cultural 
ADGEMN 

Assunto: Obras no edifício situado na 
Rua do Infante D. Henrique 55/61 no 
Porto - Banco Borges & Irmão 
"...de acordo com o Parecer da 
Comissão Organizadora do Instituto de 
Salvaguarda do Património Cultural e 
natural, homologado por despacho de 
Sua Excelência o Secretário de Estado 
da Cultura foram aceites as alterações no 
edifício situado na rua do Infante D. 
Henrique, n° 55 a 61 no Porto." 

24 de 
Fev. de 
1978 

Director 
Geral 
A. M. 

Neves de 
Oliveira 

Ministério da 
Cultura e 
Coordenação 
Científica/ 
Instituto Português 
do Património 

Cultural 
ADREMN Doc.32 

Assunto: Construção de uma caixa de 
visita junto à casa do Infante, pelo 
Interposto dos Açucares do Norte, Lda. 

18 de 
Junho 
de 1982 

Elísio 
Summavi-

elle 
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Processo de Zona de Protecção 

Doc.1 A H MP 

Memoria descriptiva 

O projecto que submetemos á apreciação e aprovação de V. Exa. é para restaurar o 
prédio, por nós adquirido há anos a Thomas Sandeman, em virtude de se encontrar 
actualmente em completa ruina cahindo de vez em quando barrotes e traves com perigo 
para os transeuntes. 
Para evitar, em breves tempos, mais derrocadas que possam dar-se, destruindo assim a 
lapide commemorativa ao Infante D. Henrique e as armas que ladeiam a porta da 
entrada principal, parece-nos oportuno que, desde já, se proceda á demolição da 
fachada, repondo-a tal qual está para que não desapareça esse padrão de gloria que 
tanto enobrece esta Cidade. 
Sem encargos para o Estado e sob a fiscalização directa a quem competir, nos 
propomos restaurar a fachada, trazendo-a para o alinhamento que indicamos, por nos 
parecer o mais conveniente. 
Na fachada marcamos com as letras m-n-o-p a entrada que o Governo reservou, quando 
da venda do prédio a Thomaz Sandeman. 
No interior estabelecemos uma escada de acesso para os diferentes andares, rasgando 
portas de comunicação com o nosso prédio contíguo, ficando todos os pavimentos no 
mesmo plano dos da outra casa, 
Levantaremos mais um andar ao prédio, passando a cimalha para esse andar. E levara 
um beiral de telha nacional, como o projecto indica, sobre essa cimalha. 
Os pavimentos serão sustentados por colunas e vigas de ferro I, sendo todos soalhados, 
excepto o do rez-do-chão, que será em betonilha. 
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Processo de Zona cie Protecção 
Doc.2 ADREMN 

Diário do Governo 
1a. Série-Numero 146 

de 
2 de Julho de 1924 

Tendo em vista o que propõe o Conselho de Arte e Arqueologia da 3a Circunscrição. 
Usando da faculdade que me confere o n°. 3o. Do artigo 47°. Da Constituição Politica 
da Republica Portuguesa: 
Hei por bem decretar, sob proposta do Ministro da Instrução Pública, que seja 
classificada monumento nacional a casa da Rua da Alfandega Velha da cidade do 
Porto, onde, segundo a tradição, nasceu o Infante D. Henrique, abrangendo o conjunto 
de edificações que constituíam no século XTV, o "Armazém Velho ou Alfândega 
Régia" e que se estendem até a Rua do Infante D. Henrique, por onde tem entrada, e 
especialmente o portal da fachada da Rua da Alfândega Velha, seu escudo de armas e 
lápide comemorativa inaugurada em 4 de Março de 1894, os fragmentos artísticos e 
arqueológicos do século XIV ou anteriores encontrados ou que possam encontrar-se 
nessas edificações, o portal de entrada da Rua D. Infante D. Henrique e o escudos de 
armas de D. João I, ambos existentes na fachada de uma casa que tem naquela rua o 
número 47 a 53. 
O Ministro da Instrução Pública assim o tenha entendido e faça executar. Paços do 
Governo da República, 2 de Julho de 1924. 
- MANUEL TEIXEIRA GOMES - Hélder Armando dos Santos Ribeiro. 
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Processo de Zona de Protecção 
Doc.3 AHMP 

Extraído de dossier pertencente ao Arquivo Histórico, cujo título é "Contexto Urbano" 

Projecto a que se refere o requerimento de Lind & Couto 
Rua do Infante D. Henrique n° 63 e Rua da Alfândega 
Escala a que foi executado 1:100 
Data de aprovação em Câmara 20 de Julho de 1928 

Corte Transversal a.a CorteLongitudinal B.B 

Planta da cave Planta do Rez do Chão Plantado 1o Andar 
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1 %m à»H»P &$*&*# tf***™tt0*fyAi 

WfitfaAot'CWAt 

Corte c-c Detalhe da Câmara que liga à W.C. (escHO) 
Detalhe da câmara que liga ao (ilegível) saneamento (esd.10) 

Planta do 2o andar Planta topográfica Escala 1.100 

Assinatura de: Alberto Rodrigues Abreu (ao centro) 
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Planta da cave Planta do 2°andar 

Perfil do colector Aprovada em Câmara a 20 de Julho de 1928 
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Extraído do Dossier "Casa do Infante" AHMP 

. ■ . , . . ■ , . : , : , : : ■ : ■ : 

1. 

:: -^ 

■ : . • ■ ■ ■ 

.,...' , 

Fachada Principal à escalai :100 

Planta topográfica escalai :500 

':.:* 

1  ' i 

Corte em A-B 
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Planta do Rés-do-chão; Legenda Vertical: Governo Portuguez 

Planta do 1o
. Andar 

" ,:,}¾ 

: 

.'
;: '"■'■'£ .■-::-̂ -̂■"■'■'■■" ■ 'ï™■::■■■-:)- ■■ ■ ■■■r'ïfSKÏ'?®--':. ' 

Planta do 2o
. e 3o

. Andar 
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Doc4ADGEMN 

MS-CÓPIA 
Direcção Geral da Fazenda Publica - n° 10347 - Exmo. Snr. Director Geral dos 
Edifícios e Monumentos Nacionais. 
Refiro-me ao ofício desta Direcção, n° 279, de 13 de Janeiro del944. 
Constou a esta Direcção Geral que junto à casa na cidade do Porto, em que nasceu 
o Infante D. Henrique, classificada Monumentos Nacional, se está a construir um 
prédio. 
Tenho a honra de solicitar de V. Exa. se digne informar se efectivamente está 
sendo feita alguma construção dentro da zona de protecção daquele Monumento, 
e, no caso afirmativo, se foi concedida a competente autorização nos termos do 
Art°. 45° do Decreto n° 20985 de 7 de Março de 1952. 
Junto envio um exemplar da relação oportunamente mandada elaborar de todos os 
imóveis existentes na área de 50 metros em redor dos prédios que têm os números 
de polícia de 47 a 53, 55 a 61 e 63 a 67 da Rua Infante D. Henrique, e os n°s 2 a 8 
e 10, e ainda um outro contíguo a este último, sem número, da Rua da Alfândega 
Velha, por se ter apurado que a classificação abrange o conjunto daqueles actuais 
prédios. 
Na relação indicam-se os nomes e moradas dos donos dos imóveis existentes na 
dita área de 50 metros, bem como as datas em que lhes foi chamada a atenção para 
as disposições do diploma acima citado. 

A Bem da Nação - Direcção Geral da Fazenda Publica, 9 de Julho de 1955, O 
Director Geral (a) A. Luiz Gomes - Anexo um documento 

Está conforme 

Direcção dos Serviços dos Monumentos Nacionais, em 14 de Julho de 1955. 

O Chefe da Secção 
Sem assinatura 

Entrada 12-7-55 
Despacho da DG. 
P informar e devolver 11-7-55 

[Este documento remete para a relação dos proprietários que consta na Síntese no 
ano de 1951, razão pelo qual vão em anexo no mesmo documento.] 
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Doc4ADGEMN 

Relação dos Nomes dos Proprietários dos Prédios Urbanos que se encontram na 
área de 50 metros do prédio do Estado onde, segundo a Tradição, Nasceu o Infante 
D. Henrique 

Rua do Infante D. Henrique 

N°da 
Matriz 

N°de 
Polícia 

Nome do Proprietário Morada Data em 
que lhes foi 
chamada 
atenção 

350 31-
33A 

Entreposto dos açucares 
Coloniais do Norte, Lda. 

Rua do Infante D. 
Henrique, 31-3 3 A 

9-11-51 

351 35-37 Maria Elisa Oliveira Matos Dora 
Nazareth Santos 

Av. Miguel 
Bombarda, 83, 
Lisboa 

26-12-51 

352 39-41 Adelaide Felícia da Fonseca Av. Brasil, 380 8-11-51 
353 43-45 Maria Adelaide da Fonseca Av. Brasil, 380 8-11-51 
354 47-53 Maria Elisa Oliveira Matos Dora 

Nazareth Santos 
Av. Miguel 
Bombarda, 83, 
Lisboa 

26-12-51 

355 55-61 Neomia da Costa Macedo Silva Av. Marechal da 
Costa 

19-11-51 

356 63-67 Companhia de Lavoura Nacional Rua do Infante D. 
Henrique, 63 

12-11-51 

357 73 Maria Amélia Andressen de 
Brion e Outros 

Rua do Infante D. 
Henrique, 73 

19-11-51 

358 75-79 Manuel Recarei e outros Rua do Infante D. 
Henrique, 75 

9-11-51 

359 81-85 Companhia Agrícola e Comissão 
dos Vinhos do Porto 

Rua do Infante D. 
Henrique, 81 

9-11-51 

Rua da Alfândega Velha 

432 1-3-5 José Teixeira, Queiroz Coelho 
Almeida Vasconcelos 

Rua dos Bragas, 
185 

20-11-51 

433 7-11 Companhia Portuense de 
Ferragens 

Rua de S. João, 
185 

10-11-51 

434 13-27 Manuel Macieira Recarei e 
Outros 

Rua do Infante D. 
Henrique, 75 

9-11-51 

435 2-8 Joaquina Amália de Sousa 
Agonia Marinho Alves 

S. João do Estoril 22-12-51 
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Rua da Fonte Taurina 

393 32-34 Mário Adelino Sousa Felgueiras Rua Tenente 
Valadim 83, Lisboa 

19-11-51 

394 36-40 MacGrorie Peixoto,Lda. Rua Cimo do Muro 
50 B 

12-11-51 

396 50-56 Lind & Couto (Administrator 
Amadeu Fernandes Pacheco, 
chefe do Cont0 Banco Nacional 
Ultramarino) 

Praça da Liberdade 15-11-51 

397 56-68 João Teixeira de Queiroz Coelho 
Almeida Vasconcelos 

Rua dos Bragas 20-11-51 

398 70-72 Adriano da Cunha Machado Rua S.João, 101 10-11-51 
399 74-76 Laura Novelhe Teixeira Rua da Fonte 

Taurina, 76 
12-11-51 

400 78-80 António Moreira Dias Rua da Fonte 
Taurina, 78 

12-11-51 

401 82-84 A. Romariz & Filhos Rua da Fonte 
Taurina, 82 
(demolido) 

13-11-51 

402 86-88 Eduardo Pereira Rua da Fonte 
Taurina, 86 

13-11-51 

387 39-41 João Lopes Martins (sobrinho) Rua Santo André, 
130 

15-11-51 

388 43-45 Agostinho Fernandes Loureiro 
(Sobrinho) 

Igreja - Cortegaça-
Ovar 

18-11-51 

452 51-53 Maria Luiza de Oliveira Pereira Rua da Picaria, 42 20-11-51 
453 55-57 Tomaz Alexandre Oliveira Lobo 

- Dr. -herdeiros 
Rua Sacadura 
Cabral, 26 Leça da 
Palmeira 

6-12-51 

454 59-61 Maria Carolina Bessa Cardoso 
Soares 

Rua Cima dos 
Bacalhoeiros, 95 

14-11-51 

455 63-65 Maria Carolina Bessa Cardoso 
Soares 

Rua Cima dos 
Bacalhoeiros, 95 

14-11-51 

456 67-69 Maria Carolina Bessa Cardoso 
Soares 

Rua Cima dos 
Bacalhoeiros, 95 

14-11-51 

457 71-73 Garcia Fernandes & Ca. Rua Cima dos 
Bacalhoeiros, 92 

14-11-51 

458 75-77 Américo Oliveira e Sousa Rua Fernandes 
Tomaz, 12 

15-11-51 

459 79-81 Alberto Ferreira Botelho (Va. de) Rua Cima dos 
Bacalhoeiros, 104 

14-11-51 

460 83-85 José Guilherme Pacheco Miranda Rua Cima dos 
Bacalhoeiros, 106 

15-11-51 

461 87-89 António José Alves Ferreira de 
Lemos 

Rua Antero 
Quental, 145 

16-11-51 

462 91-93 Josefina Almeida e Silva Rua Cima dos 
Bacalhoeiros, 109 

14-11-51 

226 



1 casa do Infante / intervenções 

463 95-97 António Miguel Silva 
Vasconcelos Porto 

Rua Conselheiro 
Veloso da Cruz 
Quinta das 
Palhacinhas -Gaia 

18-12-51 

465 103-
105 

José Martins Soares Rua da Torrinha, 
61 

16-11-51 

[Este documento remete para a relação dos proprietários que consta na Síntese no ano 
de 1951, razão pelo qual vão em anexo no mesmo documento] 
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Doc.5 Arquivo Gerai 
Licença de Obras 91/55 

Folha 1 
Câmara Municipal do Porto 
D.S. C. C. 1° Registo Central 

Processo n° 18 668 

Exmo. Snr. Presidente da Câmara Municipal do Porto 

Exmo. Snr. 

A Companhia Nacional de Navegação, com sede em Lisboa e sucursal no Porto, na Rua 
do Infante D. Henrique n°. 73, desejando mandar ampliar e reformar o seu prédio sito no 
ângulo das Ruas da Alfândega e Infante D. Henrique, de acordo com o projecto junto e 
as normas já estabelecidas vem muito respeitosamente rogar de V. Exa. se digne 
conceder-lhe a respectiva licença pelo 

Pede deferimento 

Porto, 14 de Dezembro de 1953 

[carimbo da Companhia Nacional de Navegação] 
Pelo requerente, assinatura ilegível 

Prazo: 18 meses 
Anexos: Termo de responsabilidade, projecto, memórias descritivas e plantas 
topográficas em triplicado. 

Deferido em vista da informação e das condições impostas, 12 de Fevereiro de 1953 

[Licença n°. 91 de 23 de Fevereiro de 1955] 

Folha 3 
Memória Descritiva 
Câmara Municipal do Porto - 1°. Repartição - Edificações Urbanas 12 de Fevereiro de 
1955 

Refere-se o projecto junto à elaboração dos planos referentes à ampliação e reforma do 
prédio pertença da Companhia Nacional de Navegação, sito no ângulo das Ruas di 
Alfândega e Infante D. Henrique, e onde pretendem instalar a sua sucursal, no Porto, 
com características inteiramente de acordo com as tradições e necessidades. 
Procurou-se para este projecto uma distribuição prática e confortável com sectores 
distintos de serviços, recepção e público, estudados de modo a procurar corresponder a 
exigências futuras, obedecendo contudo e particularmente dentro do seu equilíbrio, à 
construção edificada. 
A fachada voltada à Rua da alfândega, será mantida dentro da sua simplicidade, de 
modo a não tirar o efeito desejado para a Casa do Infante. 
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As paredes exteriores novas, serão executadas em perpeanho de mais falha na espessura 
de 0,28; as actuais serão recalcadas e regularizadas por completo. As divisórias serão 
em tijolo. A armação será em riga nas secções necessárias, sendo a cobertura feita com 
talha preta. Os pavimentos e as escadas serão em betão armado. Os elementos 
decorativos, sacada, platibanda e enquadramentos serão executados em cantaria. As 
esquadrias interiores e exteriores serão de castanho. Os pavimentos serão em tacos de 
riga, excepto o do R/C na parte pública, escadas e lavabos que serão em mármore. 
As paredes destas peças serão devidamente revestidas também com mármore. A parede 
do R/C levará como nota artística um painel cerâmico. 
Tudo será devidamente acabado e regularizado. Nesta obra observar-se-ão todos os 
regulamentos em vigor, e os materiais a aplicar serão da melhor qualidade. 

Porto, 14 de Dezembro de 1953 

O Arquitecto 
António Júlio Teixeira Lopes 

Fotografia anexa ao processo demonstrando a pretensão da ampliação "in loco" Folha 4 
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Projecto em anexo: Folha 5 
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Companhia Nacional de 
Navegação no Porto 
Plantas e corte 0,01 
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2o. Andar 

Cave 
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/ 
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Rez do Chão Io. Andar 
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v 
f 
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11 
MUJí 

3o. Andar Corte longitudinal 

Folha 6 Planta topográfica de 9 de Dezembro de 1955 Escala 1.500 

3 #*#&*$£/£ 
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Folha 6A 
Projecto de Adaptação de Sucursal da Companhia de Navegação no Porto 

Alçados: 0,010,02 

Alçado voltado à Rua das Alfandega 

! ! i 
.! . i s ! ■ 

J '••"'!U
u
Ul"" 

Alçado da Rua do Infante 
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Processo cie Zona de Protecção 

Doc.6 Arquivo Geral 
Licença 91/55 
Folha 7 
Exmo. Snr. Presidente da Câmara 
Municipal do Porto 

A Companhia Nacional de Navegação, com sede em Lisboa e sucursal no Porto, na Rua 
do Infante D. Henrique n.73, em aditamento ao seu processo de 18668 de 53, vem 
apresentar a V. Ex. cia os elementos pedidos, para que o processo tenha o andamento 
devido, pelo que muito respeitosamente 

Pede deferimento 

Porto, 23 de Abril de 1954 
Anexo- Alçados em triplicado 

[carimbo :CMP Requerimentos 
DSCC 1° Reg. Central 
Requer. N.° 6528 
Registado em 26 de Abril de 1954] 

[carimbo: Junte-se ao respectivo processo 
Porto de 27 de Abril de 19_ 
Pelo Presidente 
O Director de Serviços 
Assinatura ilegível] 
[CMP 
Arquivo Geral 
17 de Novembro de 1960 
Entrada] 

Aditamento ao Processo N° 18668/53 da Companhia Nacional de Navegação 
Plantas 1:100 

Folha 8 

Alçado da Rua do Infante Escalai :100 
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Folha 10 

Alçado voltado à Rua da Alfândega Escalai :100 

Folha 11 

Fachada 
principal 
da Rua do 
Infante D. 
Henrique 
Escala 1:50 

[alteração na 
fachada -
montra] 

Folha 12 

Exmo. Snr. Presidente da Câmara 
Municipal do Porto 

A Companhia Nacional de Navegação, com sede em Lisboa e sucursal no Porto, na Rua 
do Infante D. Henrique n.73, em aditamento ao seu processo de 18668 de 53, vem 
apresentar a V. Ex.cia os originais em tela, com as alterações que se julgou necessário 
introduzir, bem como os cálculos e desenhos de betão armado. Para que o processo 
tenha o andamento devido 

Pede deferimento 

Porto, 28 de Dezembro de 1954 
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Anexo- Projectos em triplicado e cálculos em duplicado 

[carimbo: CNN Sucursal 
no Porto 
O Chefe dos Serviços 
Assinatura ilegível] 

[carimbo: Junte-se ao 
respectivo processo 
Porto de 17de Janeiro de 
1955 
Pelo Presidente 
O Director de Serviços 
Assinatura ilegível] 

casa do Infante / intervenções 

[CMP 
Arquivo Geral 

17 de Novembro de 1960 
Entrada] 

Folha 21 

Cave Rez do Chão 

3o. Andar 1o . Andar 2o-Andar 
Andares com salas para aluguer 

[carimbo de Câmara Municipal do Porto - 1o. Repartição Edificações Urbanas 
Aprovado. 12 de Julho de 1955] 
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Folha 22 

Alçado da Rua do Infante 
[carimbo de Câmara Municipal do Porto - 1

o
. Repartição Edificações Urbanas 

Aprovado. 12 de Julho de 1955] 

V P**+ 
1 1 : < 

■ ~ ■ - •• / : ' 

Alçado voltado à Rua da Alfândega 

v. 
ir r. 

: 

À esquerda: Corte 
Longitudinal A-B 

:1:::-:1. 

A direita: 

Corte transversal C-D 
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Processo de Zona de Protecção 

Doc.7 Arquivo Geral 
Licença 91/55 
Folha 24 

Arquivo Geral da Câmara Municipal do Porto - Direcção dos Serviços de Urbanização 
e Obras 
Gabinete do Director de Arte e Arqueologia 

Parecer N°. 17/53. Parecer emitido em sessão da Comissão Municipal de Arte e 
Arqueologia de 30 de Dezembro de 1953, sobre o projecto n° 18.668 com que a 
Companhia Nacional de Navegação deseja ampliar e reformar o seu prédio sito no 
ângulo das Ruas da Alfandega e do Infante D. Henrique. 

Parecer N°.17/53 

A Comissão Municipal de Arte e Arqueologia aceita em princípio o plano de aumento 
de um andar do prédio existente no ângulo da Rua da Alfândega com a Rua do Infante 
D. Henrique, conforme pretende a companhia Nacional de navegação, manifestando o 
desejo de que se seja mantida a arquitectura do edifício actual nesta ampliação. 

Porto, 30 de Dezembro de 1953 
O presidente da Comissão 

Manuel (ilegível) 
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Processo cie Zona de Protecção 

Doc.8 Arquivo Gerai 
Licença 91/55 
Folha25 

Arquivo Geral da Câmara Municipal do Porto - Direcção dos Serviços de Urbanização 
e Obras 
Gabinete do Director de Arte e Arqueologia 

Parecer N° 4/54. Parecer emitido em sessão de 18 de Março de 1954, sobre o projecto 
n°. 18.668/54, relativo à ampliação de um prédio que a Companhia nacional de 
navegação possui, no ângulo das Ruas da Alfandega e do Infante D. Henrique. 

Parecer N°.4/54 

A Comissão Municipal de Arte e Arqueologia apreciou um novo estudo onde se 
substitui a verga da montra projectada por arco abatido e foi de parecer que o primeiro 
estudo é preferível ao segundo, sugerindo, no entretanto, que de acordo com o parecer já 
dado, se deveria manter o espírito da actual construção para o que, se o requerente 
insistir pela necessidade de uma montra: 

Io. Seria de conservar a porta da entrada, abrindo-se uma montra com a verga à altura da 
nascença dos arcos; 

2°. Se substituísse o novo andar previsto no plano das fachadas, por mansarda. 

Porto, 18 de Março de 1954 
O Presidente da Comissão 

Manuel (ilegível) 
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Processo de Zona de Protecção 

Doc.9 Arquivo Geral 

Licença 91/55 
Folha 37 

Câmara Municipal do Porto 
Direcção dos Serviços 
Urbanização e Obras 

Ref. N°. 385/55 

Exmo. Senhor 
Engenheiro Director dos Serviços de 
Urbanização e Obras 

Foi fornecida por esta Repartição em Dezembro de 1953 uma planta topográfica para 
obras de ampliação do prédio da Rua do Infante D. Henrique na esquina da Rua da 
Alfandega e essa planta levou a indicação de que as obras seriam a título precário por 
estar a casa incluída dentro duma planta cadastral das expropriações motivadas por um 
alinhamento que a atingia e que cortava os prédios contíguos a sul, entre os quais estava 
o da casa onde nasceu o Infante D. Henrique. 
A preocupação de poupar este último, que é monumento nacional, levou-nos a organizar 
um projecto de alteração aos alinhamentos aprovados que veio a receber sanção 
favorável da reunião camarária de 26 de Outubro do ano findo. 
Faltou porém ao ser apreciado o projecto que deu origem à licença n°. 91 do ano 
corrente que sobre o mesmo fosse ouvida a Direcção-Geral dos Edifícios e Monumentos 
nacionais, razão que nos leva agora a solicitar de V. Exa. que o respectivo processo seja 
também apreciado por aquela Direcção-Geral. 

A bem da Nação 

Porto e Ia. Repartição - Urbanização e 
Expropriações, 13 de Junho de 1955 

O Engenheiro - Chefe 
Nascimento Fonseca 
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casa do Infante / intervenções 

Processo de Zona de Protecção 

Doc.10 Arquivo Gera! 

Licença 91/55 
Folha 59 

Exmo. Senhor 
Presidente da Câmara Municipal do Porto 

Exmo. Senhor 

A Companhia Nacional de navegação, com sede em Lisboa e sucursal no Porto, na Rua 
do Infante D. Henrique n°. 73, vem apresentar a V. Exa., as alterações que lhe foram 
impostas ao seu projecto aprovado que obteve a licença de construção n°. 91 de 1955, 
de acordo com a informação dimanada no oficio de 20 de Agosto P.P. da 
D.G.E.S.B.A., em que se pedia a readaptação do projecto à manutenção total do aspecto 
exterior existente. . 
Muito respeitosamente pede a V. Exa., se digne enviar o processo para quem de direito, 
com a brevidade que este assunto requer, e nestes termos conceder-lhe a respectiva 
licença. 

Porto, 19 de Dezembro de 1955 

[carimbo da Companhia Nacional de Navegação 
Sucursal no Porto 

O Chefe de Serviços] 
Manuel (ilegível) 

Anexo: ltela e 3 cópias e memória descritiva em triplicado 

Câmara Municipal do Porto 
Requerimentos 
D.S.C.C. Ia. Repartição 
(Ilegível) N° 20091 
(Ilegível) 21 de Dezembro de 1955 

(Ilegível) ao respectivo processo 
Porto, de 22 de Dezembro de 19 

Pelo Presidente 
O Director de Serviços 

Pelo director 
(Assinatura ilegível) 

(ilegível) sem efeito o despacho (ilegível) 
22.XH.55 

Deferido 3 de Julho de 1956 
Engenheiro Nascimento Fonseca 

[carimbo:Licença n°.15,0 - aditamento de 21 de Julho de 1956] 
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casa do Infante / intervenções 

Folha 60 
Memória Justificativa 

Referem-se os planos juntos, às alterações impostas ao processo da construção da Nova 
Sucursal da Companhia Nacional de Navegação, sita no Gaveto das Ruas da Alfandega 
e do Infante D. Henrique, desta Cidade. 
Como se pode verificar mantêm-se todos os elementos que compõem as fachadas 
cxi st ente s 
Por achar aconselhável, deslocou-se somente o acesso exterior da Cave não só por um 
melhor enquadramento estético, como também pelo pé direito regulamentar que se 
obtém. 
Em, planta, a adaptação dos novos alçados originou a revisão dos andares superiores, 
dentro da função para que foram criadas. 
Esta manutenção exterior imposta, refere-se como é óbvio aos elementos de cantaria, 
cerralharia e carpintaria, que serão somente beneficiados, limpos e acertados, em virtude 
de inúmeras deficiências técnico - construtivas que originariamente possuíam. O seu 
aspecto e o seu pormenor mantém-se. 
As pinturas serão oportunamente definidas, de modo a obter-se um perfeito conjunto 
arquitectónico, em virtude da subordinação do ambiente e características locais básicas. 

Porto, 21 de Dezembro de 1955 
António Júlio Teixeira Lopes 

Projecto - Requerente: Companhia Nacional 
de Navegação em aditamento ao Processo 
n.°18668 de 1953 Licença 
Alteração ao Pé Direito 

Em anexo: Título - Companhia Nacional de 
Navegação Aditamento ao Processo N°.18 

668 de 53 Licença 91 
[Carimbo sem efeito]; legendas: Alçado 

Principal; Alçado Lateral; Planta da cave; 
Planta do Rez-do-Chão; Planta do 1o. Andar; 

Corte Longitudinal; Planta do 2o. Andar 

Folha 61 
«:;-,;;: AíViUÊ 

Alçado principal Alçado lateral (em baixo);(em cima) Companhia 
Nacional de Navegação Aditamento ao Processo 18 
668 de 53 [Carimbo sem efeito] O Arquitecto 
António Júlio Teixeira Lopes 
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casa cio Infante / intervenções 

Planta da cave Planta do Rez-do-Châo Planta do 1 ». Andar 

Corte longitudinal 

Este projecto contém a seguinte anotação no verso: 
[carimbo: C.M.P.] 
[carimbo: ^.Repartição 
Repartições Urbanas] 

Planta do 2o. Andar 

O presente projecto foi devolvido a esta Câmara com o ofício da Direcção Geral do Ensino Superior e das 
E-elas-Artes N°. 6 E/311 de 14 do corrente e portanto é aquele que mereceu aprovação ministerial. 
23 de Março de 1956 
(Assinatura ilegível) 
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casa do Infante I intervenções 

Processo de Zona de Protecção 

Doc.ll Arquivo Geral 
Licença 91/55 
Folha 69 
Arquivo Geral da Câmara Municipal do Porto -D.S.C.C. Processo N°18668 

Ministério da Educação Nacional 
Direcção-Geral do Ensino Superior e das Belas-Artes 

Exmo. Presidente da Câmara Municipal do Porto 

Em referência ao ofício n°.7/56-E.U., de 4 de Janeiro findo, tenho a honra de transcrever 
o seguinte parecer dala. Subsecção da 6a. Secção da Junta Nacional da Educação, 
homologado por despacho ministerial de 15 do corrente: 

"O presente projecto submetido agora à aprovação com o carácter de alterações ao 
projecto inicialmente apresentado, mantém na generalidade o traçado e aspecto 
primitivo do edifício antes das obras já executadas, alterando somente e ligeiramente a 
localização de uma entrada na fachada lateral a fim de ser dado o cumprimento ao 
Regulamento de construção, na parte relativa ao pé direito. 
Nestas circunstâncias, afigura-se que o referido projecto está elaborado em condições de 
merecer a aprovação condicionado, no entanto, a que sejam totalmente inutilizados, 
devendo ainda manter-se todas as características dos acabamentos primitivos do prédio, 
relativamente a pormenores, rebocos, cores a aplicar, etc." 

A bem da Nação 
Direcção-Geral do Ensino Superior das Belas Artes 

em 21 de Fevereiro de 1956 

O Director-geral 
Assinatura ilegível 
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Processo de Zona cie Protecção 

Doc. 12 AG 
Licença 91/55 
Folha73 

CAMARÁ MUNICIPAL DO PORTO 
Direcção dos Serviços de Urbanização e Obras 
Gabinete do Director 

Parecer emitido em sessão de 18 de Abril de 1956, sobre o processo de licença n°. 91 de 
aumento de um prédio no edifício da Companhia Nacional de Navegação sito no 
gaveto da Rua da Alfândega com a Praça do Infante D. Henrique: 

Parecer n°. 8/56 

A Comissão Municipal de Arte e Arqueologia, examinando mais uma vez o projecto 
acima referido e verificando que o aditamento apresentado introduz alterações ao 
projecto que inicialmente foi submetido 
Sua consideração e, depois de ter tomado conhecimento dos trâmites que o processo 
sofreu na Câmara e nos Serviços do Estado, permite-se fazer as seguintes 
considerações: 

a) o aditamento agora apresentado suprime o andar superior inicialmente projectado 
para o prédio em causa, o que é manifestamente inconveniente para a arquitectura 
geral da Praça do Infante D. Henrique, por manter visível uma empena que convém 
ocultar; 

b) não se vê também em possa prejudicar a Casa do Infante com este aumento de ura 
andar ao prédio confinante, antes, pelo contrário, com este aumento se conseguiria a 
regularização das cérceas da Rua da Alfândega que, com isso, só beneficiaria; 

c) esta mesma opinião já foi, aliás, expressa no parecer n° 17/53, emitido em sessão de 
30 de Dezembro de 1953, julgando-se que não há motivo para a alterar desde que 
"seja mantida a arquitectura do edifício actual nessa ampliação" como se escreveu 
naquele parecer. 

Assim esta Comissão é de parecer que deverá manter-se o projecto inicial, permitindo-
se solicitar que o assunto seja reconsiderado por quem de direito, visto estar convencida 
que daqui só resultariam vantagens tanto para o aspecto arquitectónico da Praça do 
Infante como para o da Rua da Alfândega cujos edifícios de entrada ficariam assim com 
a mesma altura. 

Porto, 18 de Abril de 1956 

O PRESIDENTE DA COMISSÃO 
Rogério de Azevedo 
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casa do Infante / intervenções 

Processo de Zona de Protecção 

Doc.13 A.G. 
Licença 91/55 
Folha75 
Arquivo Geral da Câmara Municipal do Porto D.S.C.C. Processo N° 18668 

Exmo. Senhor Presidente da Câmara Municipal do Porto 
Exmo. Senhor 
A Companhia Nacional de Navegação, com sede em Lisboa e Sucursal no Porto na Rua 
do Infante D. Henrique n°. 73, tendo conhecimento que as alterações impostas ao seu 
projecto aprovado sob o registo n°. 18668/53, não obtiveram aprovação do Conselho 
Municipal de Arte e Arqueologia do Porto, vem muito respeitosamente, submeter à 
apreciação de V. Exa., os novos elementos pedidos para que o processo tenha o 
andamento devido. 

Pede deferimento 

Porto 26 de Maio de 1956 
[carimbo: Pela Companhia Nacional de Navegação 

Sucursal no Porto 
O Chefe dos Serviços 

Assinatura ilegível] 
Anexo: original e 3 cópias 

[carimbo: C.M.P. 
Requerimentos 
D.S.C.C. Ia. Repartição 
(Central) 
(ilegível) N°. 9062 
(ilegível) 26 de Maio 
1956] 

[carimbo: ao respectivo processo 
de 29 de Maio 1956(escrito) 

Pelo Presidente 
Pelo Director 

Assinatura ilegível] 

[carimbo: 
C.M.P./Arquivo Geral 
17 de Novembro 1960 

Entrada] 

Projecto 
Requerente: Companhia Nacional de Navegação 
Aditamento ao Processo N°. 18668 de 1953 Licença N°91/55 [carimbo de Aprovado com data de 3 de 
Julho de 1958. assinatura do Arquitecto: António Júlio Teixeira Lopes] 

Folha 76 

'A 

W T » 

Alçado Principal Alçado Lateral 
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Corte Longitudinal Planta do 3o. Andar 
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casa do Infante / intervenções 

Processo de Zona de Protecção 

Doc.14 AG 
Licença 91/55 
Folha 92 
Arquivo Geral da Câmara Municipal do Porto - D.S.C.C. Processo N° 18668 

Exmo. Senhor Presidente da Câmara Municipal do Porto 
Exmo. Senhor 

A Companhia Nacional de Navegação, com sede em Lisboa, e sucursal no Porto na Rua 
do Infante D. Henrique, n°.73, vem apresentar a V. Exa., as alterações que pretende 
introduzir no interior do seu prédio em construção sito no Gaveto das Ruas de Infante 
D. Henrique e Alfândega, e pedir a V. Exa. que lhe seja concedida a respectiva licença. 

Pede deferimento 
Porto, 14 de Dezembro de 1956 

[Pela Companhia Nacional de Navegação 
Sucursal no Porto 

O Chefe dos Serviços 
Assinatura ilegível] 

Anexo - Memória descritiva e projecto em triplicado 
Em tempo - Este projecto é em aditamento ao processo n°. 18668 de 1953, sob licença 
n°. 91 de 1955 

[carimbo. C.M.P. 
Requerimentos D.S.C.C. 
1°. Repartição (central) 
(ilegível) n.°20610 
14 de Dez. 1956 

[carimbo. Deferido em 
vista da informação com as 

condições impostas] 
Porto 21 de Junho 1957 

Pelo Presidente 
Assinatura ilegível 

[carimbo. Licença N°.29 -
Aditamento de 11 de Fev. 

de 1957- a data está 
escrita] 

[carimbo de: AG. 17 de 
Novembro 1960. Entrada] 

Folha 93 
Memória Descritiva 

Refere-se o presente aditamento a umas pequenas alterações interiores que a Companhia 
Nacional de Navegação, pretende introduzir na sua nova Sucursal em construção no 
Gaveto das Ruas do Infante D. Henrique e Alfandega. 
Na cave, pretende-se alterar o local previsto para a caixa-forte, por motivos orgânico-
funcionais. 
No R/C, pretende-se beneficiar a sala de recepção, eliminando o W.C; previsto, em 
virtude de no piso imediatamente superior, se prever um lavabo independente que 
corresponde à função do eliminado. 
Tudo será devidamente acabado e os materiais serão da melhor qualidade. 

Porto, 14 de Dezembro de 1956 

O Arquitecto 
António Júlio Teixeira Lopes 
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Folha 94 

Projecto da Companhia Nacional de Navegação em aditamento ao processo n°. 18668 
de 1953, sob licença n°. 91 de 1955 [carimbo: Aprovado em 21 de Julho de 1957] 
Escalai :100 

Planta da cave Planta Rés-do-chão Planta 1o. Andar 

247 
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Processo de Zona cie Protecção 

Doc.15 ADGEMN 

MINISTÉRIO DAS OBRAS PUBLICAS 
Direcção Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais 

Exmo. Snr. Arquitecto Chefe da Repartição 
TTí*f*nií*fi fis) 

Direcção dos Serviços dos Monumentos Nacionais 
N°147 
Referência: CASA DA RUA DA ALFANDEGA 
Porto 52 

Em cumprimento do determinado na O.S. n° 546, de 28 de Janeiro findo, junto devolvo 
o processo n°. 22 da Direcção Geral do Ensino Superior e das Belas Artes, referente à 
construção de um posto de transformação que os Serviços Municipalizados de Gaz e 
Electricidade, pretende levar a efeito na Rua de Fonte Taurina, desta cidade e tenho a 
honra de informar o seguinte: 
O local onde pretendem construir este posto de transformação está situado junto do 
edifício da Alfândega Régia, o qual está integrado no conjunto classificado denominado 
CASA DA RUA DA ALFANDEGA VELHA, onde segundo a tradição nasceu o Infante 
D. Henrique. 
Além desta circunstância verifica-se que a antiga fachada do prédio que por motivo de 
ruína foi em tempos demolido, fazia parte do conjunto dos edifícios característicos que 
formam o aglomerado pitoresco do velho burgo do Porto, pelo que se afigura ser 
inconveniente autorizar a construção agora projectada. 
Parece ainda que a Câmara devia promover no sentido de ser levado a feito a 
reconstrução do antigo prédio de modo a compor-se o aspecto do referido conjunto. 
Neste caso convinha que a construção não encoste ao prédio da Alfândega Régia, de 
modo a libertar aquela parte do imóvel, da construção estranha. 
Pela fotografia e planta topográfica que faz parte deste processo melhor se verifica o 
exposto nesta informação. 
Eis o que se me oferece expor a V. Exa. a fim de se dignar apreciar e determinar como 
tiver por mais conveniente 

A bem da Nação 
Porto, 2a Secção, em 7 de Fevereiro de 1959 

O ARQUITECTO CHEFE DA SECÇÃO 
Alberto da Silva Bessa 
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Processo de Zona cie Protecção 

Doc.16 ADREMN 

DIRECÇÃO GERAL DOS EDIFÍCIOS E MONUMENTOS NACIONAIS 
DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS E MONUMENTOS NACIONAIS 

REPARTIÇÃO TÉCNICA 

MEMÓRIA 

CASA DA RUA DA ALFÂNDEGA VELHA 
P O R T O 

O conjunto classificado junto da Casa da Alfândega Velha e onde é tradição ter nascido o 
Infante D. Henrique, está constituído por uma série de edifícios que desde esta Alfândega se 
estende à Rua do Infante D. Henrique. 
Diversas têm sido as obras executadas nas proximidades deste Monumento Nacional sem que se 
lhe pudesse opor qualquer embargo legal que obstasse à sua realização por estas ja se 
encontrarem fora da área de defesa estabelecida por Lei. 
Por isso, torna-se urgente a criação duma área vedada à construção e duma zona de protecção 
que evite modificações descabidas nos prédios antigos ali existentes, que, embora não sendo 
coevos do Infante D. Henrique tem pelo menos sabor antigo que convém manter, 
A planta que se submete à apreciação Superior, indica o perímetro que mais convirá defender, 
para que não haja alterações descabidas nos prédios actuais ou construções que colidam com o 
Monumento. 

Porto, 3 Ide Agosto de 1959 
O ARQUITECTO DE 2o CLASSE, 
Assinatura rubricada ilegível 

límllr to *o»« de prate*?»» +•)- + + + + + 

Figura 1 do Boletim N.°103 D.G.E.M.N. 
Legenda: Casa da Rua da Alfândega Velha - Porto -Planta topográfica com indicação 
da zona de protecção e da área vedada à construção, publicada no Diário do Governo, 
II Série -n.°27 - de 2-2-1960 
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Processo de Zona de Protecção 

Doc.17 ADREIMN 

Exmo. Snr. Arquitecto Chefe da Repartição 
Técnica da Direcção dos Serviços dos 
Monumentos Nacionais 

L I S B O A 

CASA DO INFANTE 
Porto - 52 

Em cumprimento da O.S. n°.3826, de 28 deste mês, junto devolvo o ofício n° 182/60 da Camará 
Municipal do Porto, referente à reparação geral de que necessita o pavimento da Rua da 
Alfandega Velha, no Porto e tenho a honra de informar o seguinte: 
Contrariamente ao que se afirma no citado ofício, parece não existia dúvida que a Rua da 
Alfandega Velha possui além de denominada "CASA DO INFANTE" outros edifícios de 
épocas com características de interesse que justificam plenamente um tratamento especial nao 
só do pavimento da rua como também dos passeios, o que não se consegue com cubos de 
granito na faixa de rodagem e argamassa de cimento esquartelada nos passeios. 
Evidentemente que seria aconselhável utilizar o lajedo de cantaria, nas mesmas condições da 
parte antiga existente ao fundo da referida artéria no pavimento do Largo de acesso ao cais. 
O facto do declive da rua parece não ser de considerar uma vez que o referido troço do lajedo 
antigo existente não levanta problemas ao trânsito de veículos pesados. 
Eis o que se me oferece expor a V. Exa. a fim de se dignar apreciar e determinar como tiver por 
mais conveniente, 

A bem da Nação 
Porto, 2a Secção, em 31 de Maio de 1960. 
O ARQUITECTO CHEFE DA SECÇÃO 

Assinatura rubricada ilegível 
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Processo de Zooa cie Protecção 

Doc.18 ADGEMN 

Direcção - Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais 
Direcção dos Serviços de Inventário e Divulgação 

M E M O R I A L 

Licínio Marinho Alves e Fernando Marinho Alves são proprietários, no Porto, do prédio da Rua 
da Alfandega n°.2 a 8, Porto pegado àquele em que nasceu o Infante D. Henrique. 
A Câmara Municipal do Porto e a Delegação da Direcção Geral dos Edifícios e Monumentos 
Nacionais intimaram a fazer obras de reparação que terão que ficar prontas até ao fim do mês 
corrente., Os proprietários encarregaram o construtor civil Sr. Manuel Monteiro dos Santos de 
entrar em contacto com a Delegação daquela Direcção Geral a fim de se assentar no que deveria 
ser feito, e o mesmo construtor civil comunicou-lhe o seguinte: 
"Passo a expor as condições para fazer a reparação exigida pela Câmara e Monumentos 
Nacionais: "~~~ 
Toda a caixilharia interior e exterior depois de reparada de carpinteiro, sera aparelhada e 
betumada levando duas demãos de tinta esmalte, castanho claro. Será também pintado o beiral 
bem como as grades existentes no edifício. Conserto de postas e caixilhos, de carpinteiro, 
reparação da carapinha das fachadas para a quais, depois de reparadas, será escolhida pelos 
Monumentos Nacionais a cor a aplicar, os quais irão fiscalizar os serviços, que terão de ser 
executados debaixo das suas ordens. " 
A importância para os serviços acima mencionados é de Esc. 44.680,00 (quarenta e quatro mil 
seiscentos e oitenta escudos). ''" 
Mais informo que nos preços acima mencionados não estão incluídos a pintura das empenas das 
janelas interiores, assim como também vou ver se conseguirei dos Monumentos Nacionais 
evitar que tenha de ser picada abaixo a carapinha das fachadas, mas se não conseguir terá que se 
fazer novo orçamento, o que dará origem a que V. Exa. tenham que despender uma verba muito 
superior à que vai orçamentada. 
Mais informo que a licença camarária já está tirada e hoje mesmo dei início aos trabalhos em 
virtude da intimação da Câmara, pois estes trabalhos terão de ficar prontos por todo o mês de 
Junho." "" 
O orçamento acima é incomportável para os proprietários, que dele auferem um rendimento 
anual inferior à importância das obras, a qual poderá ir para o dobro se houver que demoln e 
refazer a fachada. Pretendem, até, os proprietários vender o prédio afim de conseguirem melhor 
rendimento para o capital que o mesmo representa. " 
Não há dúvida que terão que ser feitas algumas obras para dar um ar limpo e digno a um 
edifício vizinho de um Monumento Nacional mas, como se trata de construção bastante antiga, 
parece que o dar-lhe um aspecto muito novo e muito pintada o fará destoar do conjunto. 

Os proprietários irão propositadamente ao Porto para, em 13 ou 14 do corrente se avistarem 
com o Sr. Arquitecto Alberto da Silva Bessa, na Delegação da Direcção Geral dos Edifícios e 
Monumentos Nacionais e estudarem a possibilidade de reduzir ao mínimo indispensável as 
obras a efectuar. 

Lisboa, 9 de Junho de 1960-
Está conforme 

Secção de Expediente Técnico, em 21 de Junho de 1960-

O Chefe da Secção 

Não tem assinatura 
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casa do infante I Intervenções 

Processo de Zona de Protecção 
Doc.19 ADREMN 

/RS. - Cópia 
Câmara Municipal do Porto - Ofício n°.254/60 - 6 de Julho de 1960. 

Exmo. Senhor 
Eng°. Director Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais 

Em referencia ao ofício n°. 7030, de 28 de Maio último, em nome do Exmo. Presidente tenho a 
honra de informar V. Exa. que, nos termos do artigo único do Decreto-Lei n°. 38.888, de 29 de 
Agosto de 1952, a Câmara não tem que submeter os pedidos de licença de obras de conservação 
de imóveis a apreciação superior e, por outro lado, o artigo 123 do Regulamento Geral de 
Edificações Urbanas preceitua que as obras só de construção de novas edificações ou de 
alterações das existentes, carecem de parecer favorável da entidade que tiver feito a 
classificação do monumento nacional ou do imóvel interesse público. 
Ora como na casa da Rua da Fonte Taurina apenas se executaram obras de conservação não se 
julgou, pelas razões acima expostas, necessárias a consulta a essa Direcção-Geral. 
Apresento a V. Exa. os meus cumprimentos. 

A bem da Nação 
Pel' O Engenheiro Director. - a) Ilegível. 

Está conforme 

Secção de Expediente Técnico, em 13 de Julho de 1960. 
O Chefe da Secção 

Sem assinatura 

Entrada em 11/7/60 
Despacho da D. Geral 
O/informar e devolver 
9 de Julho de 1960 
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casa do Infante I intervenções 

Processo de Zona de Protecção 

Doc20 ADREMN 

MI- Cópia Ofício n°. 252/60 da Câmara Municipal do Porto, de 6 de Julho de 1960 

Exmo. Senhor Engenheiro Director Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais 

A denominada "Casa do Infante" é um edifício cuja fachada, voltada à Rua da Alfandega Velha 
e, embora com pretensas características antigas, data apenas do Io Quartel deste século, não 
tendo assim apreciável valor arquitectónico. 
As restantes construções da mesma Rua são da época com características próprias, mas não tem 
interesse de maior. 
Bem mais características são muitas edificações existentes, por exemplo, nas Ruas das Flores, 
do Loureiro e de S. Miguel - para citar só estas - e, que se saiba nunca se julgou aconselháveis 
pavimentos especiais para os respectivos arruamentos. 
Assim e salvo o devido respeito por opinião em contrário, julga-se de manter a opinião de que, 
tanto os passeios como a faixa de rodagem, que foram aliás ainda recentemente refeitos, são 
perfeitamente aceitáveis tais como se encontram. 
Igualmente se julga que o lajedo, além de pouco duradouro, é perigoso dada a pendente do 
arruamento e embora uma parte do Largo do Terreiro tenho pavimento dessa natureza, tal facto 
não invalida a nossa opinião visto tratar-se de uma extensão relativamente pequena onde a 
"derrapage" dum veículo de carga não poderá ter as consequências graves que, sem dúvida, teria 
se se desse na Rua em causa. 
Eis o que, em nome do Exmo. Presidente tenho a honra de expor a V. Exa. reportando-me ao 
ofício de V. Exa. n°. 785, de 21 do mês findo que trata deste assunto. 
Apresento a V. Exa. os meus cumprimentos. 

A bem da Nação 
PORTO E DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO E OBRAS. 

O Engenheiro Director (a) Ilegível. 

Está conforme 
O CHEFE DA SECÇÃO 

(Sem assinatura) 

Secção de Expediente Técnico, em 13 de Julho de 1960. 
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MINISTÉRIO DAS OBRAS PUBLICAS 
Direcção Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais 

Referencia: CASA DO INFANTE 
2a Secção 

Exmo. Snr. Arquitecto Chefe da Repartição 
Técnica da Direcção dos Serviços dos 
Monumentos Nacionais. 
L I S B O A 

Em cumprimento da O S. n°. 5222, de 13 do corrente mês junto devolvo o ofício n°. 252/60 da 
Câmara Municipal do Porto, referente ao arranjo da Rua da Alfandega Velha, onde se encontra 
situada a "CASA DO INFANTE", no Porto, e tenho a honra de informar o seguinte: 
Conforme esta Secção informou pela Comunicação n°695 de 31 de Maio do corrente ano 
Pretendia tratar o pavimento e passeios da Rua da Alfândega Velha em condições adequadas a 
feição característica antiga, parece que o facto do conjunto classificado, com todos os seus 
pormenores, embora dispersos, da época primitiva, são motivo que justificam a pretensão. 
Não entende assim a Câmara e como consequência já procedeu a ligeiro arranjo do pavimento 
actual do arruamento e à reconstrução total dos passeios com guias de cantaria e argamassa de 
cimento esquartelado em toda a sua extensão, o que contraria o período final do oficio da 
Câmara Municipal do Porto n°. 182/60 de 19 de Maio deste ano, no qual justificava a decisão de 
executar os trabalhos nas condições referidas, com excepção da parte do passeio correspondente 
à CASA DO INFANTE onde seria aplicado lajedo, o que afinal não foi cumprido. 
Nestas condições esta Secção julga ser de proceder acerca deste caso, pois se mais não for 
possível convinha pelo menos fazer-se o passeio em cantaria na parte correspondente a fachada 
da CASA DO INFANTE, com substituição do cimento esquartelado do já executado. 
No entanto V. Exa. dignar-se-á determinar como tiver por mais conveniente. 

A bem da Nação 
Porto, 2a Secção em 26 de Julho de 1960. 
O ARQUITECTO CHEFE DA SECÇÃO. 

Alberto da Silva Bessa 
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Exmo. Snr. Arquitecto da Repartição Técnica 

L I S B O A 

ZONAS DE PROTECÇÃO 

Em cumprimento da O S. n°. 4608, de 28 de Junho do corrente ano, junto tenho a honra de 
enviar, em quadruplicado, o estudo da zona de protecção que engloba todos os Imóveis 
existentes no velho burgo portuense dos quais por ordem seguem: 

SÉ CATEDRAL 
IGREJA DE SÃO FRANCISCO 
IGREJA DE SANTA CLARA 
IGREJA E TORRE DOS CLÉRIGOS 
CAPELA DE Na. SENHORA DE AGOSTO 
(CAPELA DOS ALFAIATES9 
PAÇO EPISCOPAL 
MULHAS DE D.FERNANDO 
CASA DA RUA DA ALFANDEGA VELHA 
FONTENÁRIO DO LARGO DA SÉ 
CHAFARIZ DAS VIRTUDES 
CADEIA DO TRIBUNAL DA RELAÇÃO 
CHAFARIZ DA RUA ESCURA 
CHAFARIZ DA RUA DE S. JOÃO 
CHAFARIZ DA RUA DAS TAIPAS 
CHAFARIZ DA COLHER 

Cumpre-me informar V. Exa. que da IGREJA DE S.FRANCISCO, IGREJA E TORRE DOS 
CLÉRIGOS c CASA DA RUA DA ALFANDEGA VELHA, já foram publicadas as zonas de 
protecção respectivas elaboradas por esta Secção, as quais são abrangidas pela periferia do 
referido estudo, não sendo afectadas as suas áreas primitivas. 

A bem da Nação 
Porto 2a Secção, 18 de Novembro de 1961. 

O ARQUITECTO CHEFE DE SECÇÃO 
Ilegível 
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Exmo. Sr. 
Arquitecto Director dos Serviços dos 
Monumentos Nacionais 
Lisboa 

O Norte 
Casa da Rua da Alfandega Velha 
Porto 52 

N°1385 

Cumpreme levar ao conhecimento de V. Exa. que no posto de enfermagem que Jorge Pereira 
Seada possui no Io andar do prédio de n°s 5153, com entrada pelo prédio contíguo n s.4749 da 
Rua do Infante D. Henrique, desta cidade, o qual se encontra situado dentro da zona de 
protecção da CASA DA RUA DA ALFÂNDEGA VELHA (Monumento Nacional), foi 
colocado recentemente um reclamo luminoso, de uma face, com os dizeres Jorge Seada 

Enfermeiro", suspenso nas guardas de ferro das varandas da fachada, sem o conhecimento dos 
Serviços dessa Exma. Direcção. , . , .  ■ D A 
( ) Assim e na entrada lateral do monumento pelos dois prédios de fachada única da Rua do 
Infante D Henrique n°s. 47 a 53 e pertencentes aos herdeiros de Mana Elisa de Oliveira Matos 
Dona Nazareth Santos, no qual sobressai o portal manuelino no vão correspondente ao tf 51, 
verificase que aquele reclamo luminoso alusivo ao "enfermeiro" se sobrepõe a este portal, o 
que se considera impróprio da dignidade deste antigo elemento arquitectónico. 
Também entre os vãos de tfs. 47 e 49 da parede do résdochão da fachada em que sobressai o 
escudo das quinas de cantaria lavrada em alto relevo constatase a existência de uma outra 
tabuleta fixada no apilarado de cantaria do vão do portal n°47 e com os dizeres " Jorge Seada 

Enfermeiro Io andar", a qual se encontra colocada de modo a prejudicar a leitura integral deste 
elemento arquitectónico, pelo que se considera impróprio do conjunto local. 
Nestas condições, afigurase ser de solicitar à Câmara Municipal do Porto, no sentido de que 
seja removido o reclamo luminosos em referência por estar colocado "indevidamente e 
promover o cancelamento oportuno dos alvarás de licença concedidos a todos os reclamos e 
tabuletas colocadas, de forma a que as frontanas daqueles prédios se apresentem livres de 
quaisquer elementos publicitários e fiquem integrados na calma c simplicidade que devem 
rodear o ambiente local do conjunto envolvente do monumento. 
V. Exa. dignarseá apreciar e determinar como julgar mais conveniente em seu elevado critério. 

A Bem da Nação 
Porto, Secção do Norte, em 28 de Dezembro de 1967 

O Arquitecto Chefe da Secção 
Alberto da Silva Bessa 
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M.O.P. 
D.G.E.M.N. 
D.S.M.N. 
N°609 

Exmo. Snr. 
Arquitecto Chefe de Divisão Técnica da Direcção 
dos Serviços dos Monumentos Nacionais. 
L I S B O A 

O NORTE 
CASA DA RUA DA ALFÂNDEGA VELHA 
Porto 52 

Para os efeitos que V. Exa. tiver por convenientes cumpre-me informar de que no vão do portal 
do prédio da Rua do Infante D. Henrique n° 49, desta cidade, o qual se encontra situado dentro 
da zona de protecção da CASA DA RUA DA ALFÂNDEGA VELHA (monumento nacional) 
foram agora executados trabalhos de substituição do guarnecimento de madeira do referido 
portal, sem o conhecimento superior. 
Tratando-se de um conjunto arquitectónico cujos elementos dominantes são em cantaria, e no 
qual está integrado o Portal Manuelino de acesso ao monumento com um Escudo da época, 
julga-se conveniente evitar a reposição dos elementos de madeira, que encobrem as cantarias 
dos referidos vãos e assim não permitir a reconstituição do portal com os n°. 49 e 53 o que sem 
dúvida, valoriza o conjunto do prédio em causa. 
Para melhor esclarecimento de V. Exa. junta-sc, em duplicado, uma fotografia do prédio 
referido com a indicação do portal onde foram realizadas as obras. 
Eis o que se me oferece expor a V. Exa. afim de superiormente ser apreciado e determinado 
como houver por melhor. 

A bem da Nação 
Porto Secção do Norte, em 11 de Junho de 1969 

O ARQUITECTO CHEFE DA SECÇÃO 
Alberto da Silva Bessa 

Imagem anexa ao documento 

Legenda: N.° 47 N.°49 N°53 
Entrada lateral 

Casa da Rua da Alfândega Velha - Porto 
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Exmo. Snr. 
Arquitecto Chefe da Divisão Técnica da Direcção 
dos Serviços dos Monumentos Nacionais 
L I S B O A 

O NORTE 
N°415 

CASA DA RUA DA ALFÂNDEGA VELHA, DO PORTO 
(Porto - 52) 

Em cumprimento do despacho do Exmo. Senhor Director exarado no ofício da Direcção Geral 
do Ensino Superior e das Belas Artes n°. JN8/25/12 (56-A), de 14 de Novembro ultimo e 
respeitante aos novos madeiramentos colocados <ïndevidamente"em substituição do 
guarnecimento de madeira em mau estado do vão da entrada do rés-do-chao do prédio da Rua 
do Infante D. Henrique n° 49, desta cidade, o qual se encontra situado dentro da zona_de 
protecção e junto do Escudo da época e do Portal Seiscentista da CASA DA RUA DA 
ALFÂNDEGA VELHA (monumento nacional), junto se devolve o referido ofício informando 
V. Exa. do seguinte: 
"Muito embora se compreenda a boa intenção dos trabalhos realizados, o certo e que os antigos 
apilarados de cantaria dos vãos dos portais do rés-do-chão de n°s. 47 e 49 pertencem a fachada 
de um prédio e o de n°. 53 pertence à do prédio contíguo, o qual comporta o portal seiscentista 
a que corresponde o n°. 51, foram mais tarde substituídos por elementos de madeira, idênticos 
aos agora colocados no vão de n°. 49, os quais se podem aceitar, em principio, mas nao 
definitivamente, pela circunstância de em futuro mais ou menos próximo surgir a oportunidade 
de se poderem restaurar as cantarias dos guarnecimentos da época e em falta nos referidos 

E L Jque se me oferece expor a V. Exa. afim de superiormente ser apreciado c determinado 
como for julgado mais conveniente. 

A bem da Nação 
Porto Secção do Norte, em 24 de Abril de 1970 

O ARQUITECTO CHEFE DA SECÇÃO 
Assinatura rubricada ilegível 
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ADREMN - Ao Director Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais 
Pedido de Aprovação do projecto de obras que o Banco Borges & Irmão pretende realizar no 
edifício situado na Rua do Infante D. Henrique n°55/61 - 9 de Fev. de 
1972 

DSMN 
Ref.a:P52 

Exmo. Senhor Director-Geral dos 
Edifícios e Monumentos Nacionais 

Para os devidos efeitos, tenho a honra de comunicar a V. Ex.a que, por despacho de Sua 
Excelência o Subsecretário de Estado de Administração Escolar, foi aprovado o projecto de 
obras que o Banco Borges c Irmão pretende realizar no edifício situado na Rua do Infante D. 
Henrique n.°55/61, no Porto. . , 
0 prazo para a execução das obras é de , contado a partir da data em que for 
concedida a licença pela respectiva Câmara. 
Junto remeto a V. Ex.a, a título devolutivo, o projecto. 
Aproveito o ensejo para apresentar a V. Ex.a os meus cumprimentos. F J A bem da Nação 

Direcção-Geral do Ensino Superior e das Belas-Artes, em 9 de Fevereiro de 1972. 

O Director - Geral dos Assuntos Culturais 
Assinatura ilegível 

AHMP: Projecto 

uyt&) MMpqa wan*J 

Alçado anterior 
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Legenda ilegível Legenda ilegível 
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Alçado dos Arcos (local 8) 
Assinalado: Alvenaria existente 
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA 
SECRETARIA DE ESTADO DA INSTRUÇÃO E CULTURA 

DIRECÇÃO DOS ASSUNTOS CULTURAIS 

Exmo. Senhor Director -Geral dos 
Edifícios e Monumentos Nacionais 
Lisboa -2 

Ref.n0. 4613 

Em referência aos ofícios acima indicados, comunico a V. Exa. que, por despacho de Sua 
Excelência o Secretário de Estado da Instrução e Cultura, foi homologado o seguinte parecer da 
4a. Subsecção da 2a. Secção da Junta nacional da Educação: 

" Dados os termos da informação acima referida a Subsecção considera urgente que se solicite à 
Exma. Direcção - Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais o acompanhamento da obra 
através dos seus serviços competentes, e as intervenções que se verifiquem necessárias perante 
casos de imediata salvaguarda de qualquer elemento de valia. De facto, a invocada relação 
histórica entre este prédio e a Casa do Infante justificam que se tomem todas as preocupações. 
Relativamente à alegada limitação de acção imposta pela interpretação da circular 6K-2027, 
deve esclarecer-se que em casos de achados de valor histórico, artístico c arqueológico, no 
decurso de obras no interior de prédios não classificados, a orientação a seguir é a de imediata 
vinculação desses mesmos achados às normas e restrições de protecção legais vigentes, 
cessando, portanto, toda a excepção e simplificação contida no texto da referida circular. O que 
fica referido resulta imediatamente da legislação em vigor, designadamente das disposições do 
Art °. 48°. do Decreto n°. 1985 de 7 de Março de 1932 e do § Io. do Art". 19°. do Decreto n 46 
349 de 22 de Maio de 1965:' 

Apresento a V. Ex.a. os meus cumprimentos 

A bem da nação 
O Director - Geral 
Assinatura ilegível 

[carimbo de entrada 
M.O.P.-D.G.E.M.N. 

1 de Fevereiro de 1974] 
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA 
SECRETARIA DE ESTADO DA INSTRUÇÃO E CULTURA 

DIRECÇÃO DOS ASSUNTOS CULTURAIS 

Exmo. Senhor Director -Geral dos 
Edifícios e Monumentos Nacionais 
Lisboa -2 

Ref. n°. 597 
Sua comunicação de 19/2/74 

Em referência aos ofícios acima indicados, comunico a V. Exa. que, a Junta Nacional da 
Educação pela sua 4a. Subsecção da 2a. Secção informou o seguinte: 

" A Subsecção que já se pronunciara favoravelmente sobre as obras projectadas (exteriores) -
parecer superiormente homologado em 4/11/72 - considera que a orientação proposta na 
referida informação teria implicado o embargo da obra logo após a descoberta dos referidos 
elementos arqueológicos. Agora, tal embargo, além de tardio iria provocar prejuízos escusados, 
tanto mais que a especificidade deste caso e a qualificação efectiva dos técnicos projectistas e 
construtores aconselharia a condução do caso segundo ajustamentos que resultassem naturais a 
partir da condução dos trabalhos, isto desde que estivesse garantida a supervisão dos 
competentes Serviços do Ministério das Obras Públicas. 
Nestas circunstâncias, e com o progredir do tempo, mais se confirma a necessidade duma 
condução local do assunto, em vista a salvar, o que ainda for possível, dos restos da antiga 
alfândega do Porto que se prolongam até este prédio." 
Apresento a V. Exa. os meus cumprimentos. 

A bem da Nação 
O Director - Geral 
Assinatura ilegível 
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Exmo. Senhor Arquitecto Director dos 
Serviços dos Monumentos Nacionais 

CASA DA ALFÂNDEGA VELHA 
PORTO 

N°1248 

Em seguimento do ofício 1205 de 4 do corrente mês no qual foi prestada uma informação acerca 
da autorização para montagem de andaimes no prédio situado na Rua do Infante D. Henrique, 
n°s. 55 a 61, contíguo à Casa da Alfandega Velha, classificada como "Monumento Nacional", 
cumpre-me informar o seguinte: 
Numa recente visita efectuada ao edifício verifícou-se que no seu interior estão em curso 
diversos trabalhos os quais facilitam a observação da estrutura da antiga construção que se 
admite com interesse especial para considerar acerca da sua possível integração no espaço da 
futura aplicação a dar-lhe, que segundo a informação é destinada à instalação de uma agência 
n íí TÏ í** íí Tl £1 

As paredes em cantaria á fiada siglada, tais com traçado de arco apontado, uma escada de 
cantaria apoiada num arco dirigido à cave, bem como outros elementos em evidência, leva a 
admitir a sua relação histórica com a designada Casa do Infante. 
Nesta conformidade considera-se oportuno o conhecimento do facto à Direcção - Geral dos 
assuntos culturais para efeitos que forem julgados mais convenientes uma vez que pela Circular 
6k-2027 s/d que acompanhou o ofício 6k/2027, de 9-6-1965, da Direcção - geral do Ensino 
Superior e das Belas Artes a sua actuação está limitada apenas às modificações exteriores nos 
prédios existentes dentro das zonas de protecção dos imóveis classificados, o que em casos 
como o presente tem os seus graves inconvenientes. 
V. Exa. dignar-sc-á apreciar e determinar como tiver por melhor. 

A Bem das Nação 

Porto, Direcção dos Monumentos do Norte, em 18 de Dezembro de 1974 
O Arquitecto Director 

Assinatura rubricada ilegível 
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MINISTÉRIO DAS OBRAS PÚBLICAS 
DIRECÇÃO - GERAL DOS EDIFÍCIOS E MONUMENTOS NACIONAIS 

DIRECÇÃO DOS MONUMENTOS DO NORTE 

Casa do Infante Porto 
Exmo. Senhor Arquitecto Director dos 
Serviços dos Monumentos Nacionais 

Para conhecimento de V. Exa. e efeitos que julgar mais convenientes, permito-me transcrever 
uma informação prestada pelo arquitecto Francisco de Azeredo motivada por uma noticia 
publicada no jornal " O Comércio do Porto" de 21 do mês findo, relativa a algumas descobertas 
de interesse arqueológico na zona contígua à antiga CASA DA ALFANDEGA VELHA no 
Porto, onde se encontram em curso obras de recuperação e valorização do burgo antigo levadas 
a efeito pela SAAL. 
" Em resultado das obras que o Comissariado da Câmara Municipal do Porto esta a levar a 
efeito no Barredo e Zona Ribeirinha desta cidade, para higiemzação e recuperação das casas 
daquele bairro, têm sido reveladas algumas descobertas de interesse arqueológico, como as que 
há dias vieram noticiadas nos jornais e que motivaram a nossa deslocação la para as estudar em 
pormenor e fazer a respectiva documentação fotográfica. 
Trata-se da descoberta de algumas janelas da época gótica mutiladas e de algumas portas em 
arco que deveremos atribuir já aos fins do século XVIII. 
Muito embora o seu precário estado e a impossibilidade por agora, de as identificar como 
fazendo parte de algum edifício de destaque, e que só o prosseguimento dos trabalhos nos 
poderá revelar, entendemos, como aliás parece ser intenção do referido Comissariado, que a este 
achados deve ser dado um tratamento " in loco" por forma a obter a sua valorização. 
Quero no entanto, chamar atenção superior para as janelas góticas e portas em arco de época 
posterior que foram encontradas no prédio que na rua do Infante confina com a Casa do 
Infante", antiga alfandega do Porto, que aliás foram reveladas pelo lado da casa do lntante 
aquando das obras de restauro ali realizadas. . 
Estamos convencidos de que este prédio de óptima construção, que poderemos atribuir ao 
Século XVIII era duma dependência da referida alfândega velha e parecc-nos portanto que seria 
de admitir e até pressionar no sentido de o reintegrar na "Casa do Infante" reabnndo as portas 
que entre os dois prédios foram entaipadas. 
Constituído por amplos e majestosos salões nos seus diferentes pisos, parece-nos que seria de 
grande utilidade para exposições, conferências, c arquivos da instituição cultural que funciona 
na "Casa do Infante". 
Por outro lado, parece-nos que a adaptação deste prédio, com a consequente divisão dos seus 
enorme salões em pequenas divisões por forma a albergar, em más condições, algumas famílias 
não será o seu fim mais apropriado." 

Perante os elementos surgidos c outros que porventura possam ainda existir, julga-se 
aconselhável levar o assunto ao conhecimento da J.N. visto que, é de admitir possíveis 
implicações com a finalidade prevista para o imóvel em causa que, segundo se apreciou esta 
agora destinado a ser utilizado para a instalação de habitações dentro do plano previsto para a 
zona do Barredo. 
Junta-sc dois recortes do citado jornal c oito fotografias em duplicado. 

Porto. Direcção dos Monumentos do Norte, em 11 de Junho de 1976 
O Arquitecto Director 
Assinatura rubricada ilegível 
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Extraído do Dossier de "Revitalização do Quarteirão entre a Rua do Infante e a 
Rua da Fonte Taurina" 

Ministérios da Administração Interna e da Habitação, Urbanismo e Construção 
CRUARB 
Comissariado para a Renovação Urbana da Área Ribeira  Barredo 
Rua da Alfandega, 2/8  telefone. 26040 Porto 

Memória Descritiva e Justificativa 

Dentro do plano da zona Ribeira  Barredo, para além da recuperação dos edifícios, 
prevêse a revitalização dos espaços, nomeadamente o interior dos quarteirões, por 
forma a conseguir espaços livres para uso colectivo da população, libertando dum geral 
as fachadas de alguns edifícios. 
Está englobado neste último caso, o que se apresenta, dado que o estudo de recuperação 
prevê a demolição do muro construído junto à fachada posterior, para possibilitar uma 
ventilação transversal das habitações e repor a leitura inicial do conjunto. 
Como revitalização dos espaços livres prevêse a demolição de antigos armazéns e a 
recuperação de alguns trajectos de peões, como sejam as vielas de ligação à Rua da 
Fonte Taurina e à Rua de S. João, que presentemente se encontram fechadas, 
constituindo depósitos de lixo. A reabertura da viela de ligação à rua da Fonte Taurina, 
possibilita o acesso ao cais da Estiva, pelo Beco do carvão, recuperandose aquele 
espaço, agora fora de uso, como logradouro colectivo. 
Com a demolição dos armazéns existentes junto à Casa do Infante, conseguese criar um 
espaço no interior do quarteirão e libertar aquele edifício, dandolhe o necessário 
enquadramento. Pensase ainda que no r/chão da parcela 256 (assinalado na planta com 
2) seja instalado provavelmente uma dependência da Casa do Infante, dada, as 
características do edifício e a sua localização na praça, sendo assim mais um elemento 
de valorização do conjunto. 

Porto, 10 de Maio de 1977 
Assinatura rubricada ilegível 

! ' " ■ 

PLANTA SESAI. ■■■■■■■■■ 

1l5===E5S 

Planta Geral (Parcial) 
Assunto - Quarteirão entre a Rua da Fonte 

Taurina e a Rua do Infante D. Henrique 
Desenho n°1 Abril 77 
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Planta Geral (Parcial) 
Assunto - Quarteirão entre 
a Rua da Fonte Taurina e a 
Rua do Infante D. Henrique 

Desenho n°1A Abril 77 
Escala 1.500 

uy í 
| | ; . t i 

Parcelas n°156/7 Escala 1:50 Parcelas n°156/7 Escala 1:50 
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Quatro fotografias demonstrando o local a intervir: 
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Processo de Zona. de Protecção 

Doc.32 ADREMN 

MINISTÉRIO DA CULTURA E COORDENAÇÃO CIENTÍFICA 
INSTITUTO PORTUGUÊS DO PATRIMÓNIO CULTURAL 

Processo n°. 80/25 (26) 
Assunto: Construção de uma caixa de visita junto à Casa do Infante, pelo Interposto dos 

Açúcares Coloniais do Norte, Lda. 

PARECER 

O Interposto dos Açucares Coloniais do Norte, Lda. pretende construir uma caixa de 
visita na viela pertencente à Casa do Infante, sob cujo pavimento passa o colector de 
esgoto que serve o prédio ocupado por aquela Sociedade. A construção da referida caixa 
de visita viria, segundo a mesma Sociedade, solucionar o problema das obstruções no 
colector bem como das consequências que resultam daquelas: a inutilização dos 
sanitários do prédio e os "escorridos" na parede voltada à casa do Infante. 
Contudo, a construir-se a caixa de visita em causa, um muito provável entupimento 
desta poderá trazer inundações que afectarão isso sim a própria Casa do Infante, sendo 
ainda de presumir o aparecimento de cheiros. 
Não nos parece pois, a solução adequada. 
Por outro lado, tem-se conhecimento que está em curso a expropriação através da 
Câmara Municipal do Porto, do prédio ocupado pelo requerente com vista ao 
aproveitamento do interior do quarteirão como espaço social e cultural de apoio Casa 
do Infante para o qual o Comissariado para a renovação urbana da área Ribeira -
Barredo (CRUARB) elaborou um estudo base. Chama-se à atenção para que o mesmo 
deverá ser submetido se o não foi já, a parecer por parte do Instituto Português do 
Património Cultural. 
Julga-se, assim, não ser de autorizar o requerido pelo Interposto dos Açucares Coloniais 
do Norte, Lda. 

O Relator 
Elísio Summavielle 

268 



}.*'.,M, f&éJu&S&ím&tiM 

1893 1894 1913 

P R O C E S S O DE O B R A S 

1894-1923 1958 1938 Vende-se 

DGEMN 1960 DGEMN Actual 
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Documentos consultados do Processo de Obras nos 

Arquivo de Porto - DREMN: Direcção Regional de Edifícios e Monumentos 
Nacionais ,.„ . 
Arquivo de Sacavém - DGEMN: Direcção Geral de Edifícios e Monumentos 
Nacionais . . 
CMP-AHMP: Câmara Municipal do Porto - Arquivo Histórico Municipal do Porto 
MOP: Ministério de Obras Públicas 
CMP-DSUO: Câmara Municipal do Porto - Direcção de Serviços de Urbanização de 
Obras . . . _ . 
CMP-DMESG Câmara Municipal do Porto - Direcção Municipal de Equipamento e 
Serviços Gerais _ t 
CMP-CRUARB: Câmara Municipal do Porto - Centro de Renovação Urbana da Area 
da Ribeira Barredo 
FBAUP: Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto 
Arquivo da Conservatória Civil. I a Repartição Vila Nova de Gaia 
GATS; GTS; Gabinete do Arquitecto Tasso de Sousa 
Arquivo de Colecção particular do Arquitecto Mário Emílio Azevedo 
Arquivo de Colecção particular do Escultor Rogério de Azevedo 

Estes Documentos constituem um resumo básico do processo de obras sobre as 
intervenções de que foi alvo "A Casa do Infante" ou "A Casa da Rua da Alfândega 
Velha" em restauro e adaptação, com particular relevo, dada a sua importância, as 
executadas pela DGEMN, como consta nos documentos consultados nestes Arquivos. 
Este índice foi elaborado como amostragem do decurso significativo desta obra e do seu 
processo envolvente. 
Desta listagem só foi efectuada a transcrição de alguns Documentos, pelo seguinte 
critério. 
- Evitar a repetição desnecessária de elementos 
- O teor do Documento não ser relevante e encontrar-se resumido neste índice 
- A não relevância do Documento para este estudo, não constando neste índice 

O sumário dos Documentos está organizado de forma cronológica. 

A listagem dos Arquivos da DGEMN e DREMN foi elaborada com o critério 
cronológico das Memórias e Orçamentos. Devido ao facto de os elementos descritos nas 
obras e as importâncias serem idênticas tanto nos Orçamentos como nos Autos de 
Vistoria, optamos pela transcrição apenas de um Documento - Orçamento. Essa not i 
aparecerá nos Documentos individualmente, anexando o mesmo para os seus 
componentes (Memória a - Orçamento b -Auto de Vistoria c). E excepção o Documento 
19 "Revestimento com madeira de castanho de tectos de betão armado", em que pelos 
motivos acima descritos, terá a transcrição do Auto de Vistoria. 
Como em alguns casos no processo só consta o Auto de Vistoria (Doc.29, Doc.30, 
Doc.31 e Doc.32) e este é posterior às Memórias e Orçamentos, poderá haver um 
desfasamento sequencial nesta listagem. 
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Os Documentos transcritos serão assinalados com *, e têm a mesma designação para 
facilitar a sua consulta. 

Doc.1  Edifício da Alfandega Velha, antes do restauro. Alçados e Corte. 
Levantamentos e desenho de Francisco Braz. 1958. CMPCRUARB 

Doe. 2a  Memória  Trabalhos de sondagem 20 Novembro de 1 9 5 8 * ^ < * E M N 
Doc2b  Orçamento  Trabalhos de sondagem  20 de Novembro de 1958. 

Doe. 2c  Auto de Vistoria  Trabalhos de sondagem  31 Dezembro 1958. ^ 1 ^ 1 ^ 
Doe. 2d  Ofício n°1487 de aprovação da proposta da empreitada a Saul de Oliveira 
Esteves 20/12/58 ADREMN 

Doc.3a  Memória  Obras de beneficiação geral  6 de Dezembro de 1958. * 

Doc.3b  Orçamento  Obras de beneficiação geral  31 Dezembro 1958* ADGEMN 
Doe 3c  Ofício n° 9002 de autorização, com dispensa de concurso publico e Contrato 
escrito a obra de "Casa do Infante"  Obras de beneficiação geral  30/12 /58 
ADREMN 

Doc.4a  Memória  Obras de restauro e consolidação  20 de Julho de 1959* 
ADGEMN nn n , . 1 0cQ* 
Doc.4b  Orçamento  Obras de restauro e consolidação  20 de Julho de iyr>v 
ADGEMN nn , . J 10co 
Doc.4c  Auto de recepção  Obras de restauro e consolidação  29 de Agosto de i ^ y 
ADGEMN „, _ 4 , . 1 Q ç 0 
Doc.4d  Auto de Vistoria  Obras de restauro e consolidação  31 de Outubro de iv^v 

Doc.4e  Auto de Vistoria  Obras de restauro e consolidação  31 de Dezembro de 
1959 ADREMN „n 
Doc.4f Cadastro do empreiteiro  Obras de restauro e consolidação  29 de Junho de 
1961* ADGEMN ^o 1Q<;Q 
Doc.4g  Conta final das Obras de restauro e consolidação  28 de Agosto de ww 
ADGEMN ,.j  / A ♦.* * 
Doc.4h  Caderno de Encargos  Obras de restauro e consolidação (sem data) 

Doc.4i  Relação de salários mínimos  Obras de restauro e consolidação  22/8/1960 * 
ADGEMN (>J . . . . . 
Doc.4j  Memória  Prosseguimento de Obras de restauro e consolidação  1 de Agosto 
de 1959 * ADGEMN 
Doc.41  Orçamento  Prosseguimento de obras de restauro e consolidação  i ae 
Agosto del959 * ADGEMN 
Doc.4m  Auto de Vistoria  Prosseguimento de obras de restauro e consolidação  3 
de Novembro de 1959 ADREMN 

Doc.5a  Orçamento  Obras de conclusão das coberturas e consolidação das paredes 

14 de Janeiro de 1960 * ADGEMN 
Doc.5b  Auto de Vistoria  Obras de conclusão das coberturas e consolidação das 
paredes  31 de Março de 1960 ADREMN 
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Doc.6a - Memória - Diversos trabalhos de carpintaria e andar do corpo posterior - 25 
de Janeiro de 1960 * ADGEMN 
Doc.6b - Orçamento - Diversos trabalhos de carpintaria e andar do corpo posterior - 2b 
de Janeiro de 1960 * ADGEMN 
Doc.6c - Auto de Vistoria - Diversos trabalhos de carpintaria e andar do corpo posterior 
- 31 de Março de 1960 ADREMN nnvlkjm 
Doc.6d - Ofício de aprovação de proposta de Castro Reis & Lda. 19/1/1960 ADREMN 

Doc.7a - Memória - Trabalhos de conservação e restauro nos corpos dos armazéns do 
monumento - 30 de Janeiro de 1960* ADGEMN 
Doc7b - Orçamento - Trabalhos de conservação e restauro nos corpos dos armazéns do 
monumento - 30 de Janeiro de 1960* ADGEMN 
Doc.7c - Auto de Vistoria - Trabalhos de conservação e restauro nos corpos dos 
armazéns do monumento - 13 de Abril de 1960 ADREMN 
Doc.7d - Auto de Vistoria - Obras de conservação e restauro (trabalhos imprevistos) -
12 de Agosto de 1960* ADGEMN 
Doe 7e - Oficio n°1187 de autorização, com dispensa de concurso publico e contrato 
escrito da obra "Casa do Infante" Obras de conservação e restauro nos corpos dos 
armazéns do monumento, a Saúl de Oliveira Esteves, 19/2/1960 ADREMN 
Doc.7f - Oficio n°4984 de autorização, por despacho Ministerial de 29 de Junho de 
1960, com dispensa de concurso público e contrato escrito da obra "Casa do Infante 
Obras de conservação e restauro nos corpos dos armazéns do monumento, a Saul de 
Oliveira Esteves, 7/7/1960 ADREMN 
Doe 7g - Oficio n°954 de autorização, da obra de "Casa do Infante Obras de 
conservação e restauro (trabalhos imprevistos) nos corpos dos armazéns do monumento, 
a Saúl de Oliveira Esteves, 9/7/1960 ADREMN 

Doc.8a - Memória - Trabalhos de restauro do corpo frontal do monumento - 2 de 
Fevereiro de 1960* ADGEMN 
Doc.8b - Orçamento - Trabalhos de restauro do corpo frontal do monumento - 2 de 
Fevereiro de 1960* ADGEMN 
Doc.8c - Auto de Vistoria - Trabalhos de restauro do corpo frontal do monumento - 31 
de Maio de 1961 ADGEMN 

Doc.9a - Memória - Obras de restauro e adaptação - 6 de Fevereiro de 1960 * 
ADGEMN , „ loav¥ 
Doc.9b - Orçamento - Obras de restauro e adaptação - 6 de Fevereiro de 1960 

Doe 9c - Auto de Vistoria - Obras de restauro e adaptação (sem data) ADREMN 
Doe 9d - Ofício n°83 do Arquitecto Chefe da Secção, Alberto da Silva Bessa, ao 
Arquitecto Chefe da Repartição Técnica da DSMN, no qual submete à apreciação em 
duplicado do projecto Obras de restauro e adaptação da "Casa do Infante e dos 
Armazéns da Alfandega Velha, no Porto", 27/1/1960 ADGEMN 
Doc.9e - Oficio n°1776 relativo ao anterior em que o Ministro E. Arantes e Oliveira 
"dignou-se exarar o seguinte despacho: Autorizo. Dê - se rápido andamento - 3-U/960 , 
8/2/1960 ADGEMN 
Doe 9f - Oficio n°649 de uma nota justificativa de despesas imprevistas em obras 
extraordinárias do Arquitecto Chefe da Secção ao Arquitecto Chefe da Repartição, 
23/5/1960 ADREMN 
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DoclOa - Memória - Construção da nova cobertura do corpo frontal - 10 de Fevereiro 
de 1960 * ADGEMN 
Doe. 10b - Orçamento - Construção da nova cobertura do corpo frontal - 10 de 
Fevereiro de 1960 * ADGEMN 
Doe. 10c - Auto de Vistoria - Construção da nova cobertura do corpo frontal (sem data) 
ADREMN ,*«#,íucn 
DoclOd - Oficio de aprovação da proposta de Clemente Rodrigues, 16/2/196U 
ADREMN 

Doc l l a - Memória - Reconstrução de pavimentos e acessos dos corpos frontal e 
posterior do monumento - 22 de Fevereiro de 1960* ADGEMN 
D o c l l b - Orçamento - Reconstrução de pavimentos e acessos dos corpos frontal e 
posterior do monumento - 22 de Fevereiro de 1960* ADGEMN 
Doc i l e - Auto de Vistoria - Reconstrução de pavimentos e acessos dos corpos frontal 
e posterior do monumento - 18 de Abril de 1960 ADREMN 
D o c l l d - Ofício de aprovação de proposta a Saúl de Oliveira Esteves, 27/2/1960 
ADREMN 

Doe. 12a - Memória - Instalação de louças e canalização dos serviços sanitários do 
corpo posterior - 23 de Fevereiro de 1960* ADGEMN 
Doc.l2b - Orçamento - Instalação de louças e canalização dos serviços sanitários do 
corpo posterior - 23 de Fevereiro de 1960* ADGEMN 
Doc.l2c - Auto de Vistoria Instalação de louças e canalização dos serviços sanitários do 
corpo posterior - 18 de Abril de 1960 ADREMN 
Doe. 12d - Ofício de aprovação de proposta a Francisco Luiz, 29/2/1960 ADREMN 

Doc.l3a - Memória - Construção de tectos de madeira nos salões do pátio central - 29 
de Fevereiro de 1960* ADGEMN 
Doc.l3b - Orçamento - Construção de tectos de madeira nos salões do pátio central -
29 de Fevereiro de 1960* ADGEMN 
Doc.l3c - Auto de Vistoria - Construção de tectos de madeira nos salões do pátio 
central - 30 de Abril de 1960 ADGREMN 
Docl3d - Ofício de aprovação de proposta a Altino Coelho, 7/3/1960 ADREMN 

Doc.l4a - Memória - Construção de janelões de cantaria e pavimentação do pátio 
central contíguos - 1 de Março de 1960* ADGEMN 
Doc.l4b - Orçamento - Construção de janelões de cantaria e pavimentação do pátio 
central contíguos - 1 de Março de 1960* ADGEMN 
Doc.Hc - Auto de Vistoria - Construção de janelões de cantaria e pavimentação do 
pátio central contíguos - 25 de Maio de 1960 ADGEMN 
Doc.l4d - Ofício de aprovação de proposta a Clemente Rodrigues, 14/3/1960 
ADREMN 
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Doc. 15a - Memória - Construção de pavimentos de betão armado no corpo frontal - 2 
de Março de 1960* ADGEMN 
Doc.l5b - Orçamento - Construção de pavimentos de betão armado no corpo frontal -
2 de Março de 1960* ADGEMN 
Doc.l5c - Auto de Vistoria - Construção de pavimentos de betão armado no corpo 
frontal (sem data) ADREMN 
Doc.l5d - Ofício de aprovação de proposta a Clemente Rodrigues, 14/3/19òU 
ADREMN 

Doclóa - Memória - Execução de tectos de madeira planos e vigados nos salões 
laterais do corpo central - 10 de Março de 1960* ADGEMN 
Doc.l6b - Orçamento - Execução de tectos de madeira planos e vigados nos salões 
laterais do corpo central - 10 de Março de 1960* ADGEMN 
Doc.lóc - Auto de Vistoria - Execução de tectos de madeira planos e vigados nos 
salões laterais do corpo central - 20 de Maio de 1960 ADGEMN 

Doc.l7a - Memória - Instalação eléctrica - 10 de Março de 1960* ADGEMN 
Doc.l7b - Orçamento - Instalação eléctrica - 10 de Março de 1960* ADGEMN 
Doc.l7c - Caderno de Encargos - Instalação eléctrica (sem data)* ADGEMN 
Doc.l7d - Ofício n°78 de envio de "uma colecção de cópias das plantas e cortes de 
Casa da Rua da Alfandega Velha - nesta cidade as quais se destinam ao estudo da 
instalação eléctrica", dirigida ao Arquitecto Chefe da Repartição Técnica da DSMN, 
pelo Arquitecto Chefe da Secção, Alberto da Silva Bessa ADGEMN 
Doc.l7e - Oficio n°539 do arquitecto Chefe de Repartição ao Engenheiro Chefe da 5 
Secção, enviando os desenhos para estudo da instalação eléctrica, onde se afirma que " 
devendo trocar impressões sobre este caso com o arquitecto Alberto Bessa", 26/1/1960 
ADGEMN 

Doc.l8a - Ofício da DGEMN a Domingos Correia da adjudicação da empreitada - 4 de 
Maio de 1960 ADGEMN 
DoclSb - Ofício da DGEMN a Domingos Correia do valor da empreitada - 23 de 
Maio de 1960 ADGEMN 
Doc.l8c - Documentos de Compra e Venda de Equipamento - 23 de Maio de 19òU 
ADGEMN 
Docl8d - Auto de Vistoria - Aquisição de candeeiros de iluminação para os tectos e 
paredes - 20 de Dezembro del960 ADREMN 
Doc.l8e - Ofício da DGEMN referente ao fornecimento de candeeiros - 16 de Julho de 
1960 ADGEMN 

Doe. 19a - Memória - Revestimento com madeira de castanho de tectos de betão 
armado - 16 de Março de 1960* ADGEMN 
Doc.l9b - Orçamento - Revestimento com madeira de castanho de tectos de betão 
armado - 16 de Março de 1960* ADGEMN 
Doc.l9c - Auto de Vistoria - Revestimento com madeira de castanho de tectos de betão 
armado - 23 de Maio de 1960* ADREMN 
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Doc.20a - Memória - Construção e colocação de elementos de iluminação nos tectos 
das diversas dependências. -21 de Março de 1960* ADGEMN 
Doc.20b - Orçamento - Construção e colocação de elementos de iluminação nos tectos 
das diversas dependências. -21 de Março de 1960* ADGEMN 
Doc.20c - Auto de Vistoria - Construção e colocação de elementos de iluminação nos 
tectos das diversas dependências. -30 de Junho de 1960 ADREMN 
Doc.20d - Oficio n°916 no qual o Arquitecto Chefe da Secção, afirma não poder incluir 
a verba de 107.409$00 relativa aos elementos de iluminação, pelo que a sua liquidação 
deve-se efectuar pela verba do mobiliário a cargo da respectiva Comissão. Dirigido ao 
Arquitecto chefe da Repartição Técnica da DSMN, 30/6/1960 ADREMN 
Doc.20e - Auto de Concurso da empreitada, 26/3/1960 ADREMN 

Doc.21 a - Memória - Acabamento das paredes e tectos dos serviços sanitários e outras 
dependências do monumento - 11 de Abril de 1960* ADGEMN 
Doc.2Ib - Orçamento - Acabamento das paredes e tectos dos serviços sanitários e 
outras dependências do monumento - 11 de Abril de 1960* ADGEMN 
Doc.2 le - Auto de Vistoria - Acabamento das paredes e tectos dos serviços sanitários e 
outras dependências do monumento ADGEMN 

Doc.22a - Memória - Drenagem e lajeamento de pavimentos dos salões laterais e pátio 
posterior - 12 de Abril de 1960* ADGEMN 
Doc.22b - Orçamento - Drenagem e lajeamento de pavimentos dos salões laterais e 
pátio posterior - 12 de Abril de 1960* ADGEMN 
Doc.22c - Auto de Vistoria - Drenagem e lajeamento de pavimentos dos salões laterais 
e pátio posterior - 11 de Junho de 1960 ADREMN 

Doc.23a - Memória - Construção de tectos, esquadrias e guarnições de vãos com 
madeiras de castanho - 23 de Abril de 1960* ADGEMN 
Doc.23b - Orçamento - Construção de tectos, esquadrias e guarnições de vãos com 
madeiras de castanho - 23 de Abril de 1960* ADGEMN 
Doc.23c - Auto de Vistoria - Construção de tectos, esquadrias e guarnições de vãos 
com madeiras de castanho - 15 de Junho de 1960 ADREMN 

Doc.24a - Memória - Pintura de rebocos e esquadrias diversas - 30 de Abril de 1960* 
ADGEMN ^ 
Doc.24b - Orçamento - Pintura de rebocos e esquadrias diversas - 30 de Abril de 
1960* ADGEMN 
Doc.24c - Auto de Vistoria - Pintura de rebocos e esquadrias diversas - 2 de Setembro 
de 1960 ADREMN 

Doc.25a - Memória - Diversos trabalhos de pedreiro e complementares das redes de 
saneamento e águas - 2 de Maio de 1960* ADGEMN 
Doc.25b - Orçamento - Diversos trabalhos de pedreiro e complementares das redes de 
saneamento e águas - 2 de Maio de 1960* ADGEMN 
Doc.25c - Auto de Vistoria - Diversos trabalhos de pedreiro e complementares das 
redes de saneamento e águas - 20 de Julho de 1960 ADGEMN 

275 



casa do Infante/ intervenções 

Doc.26a - Memória - Obras complementares do restauro do corpo frontal e salões 
laterais do pátio anexo - 6 de Maio de 1960* ADGEMN 
Doc.26b - Orçamento - Obras complementares do restauro do corpo frontal e salões 
laterais do pátio anexo - 6 de Maio de 1960* ADGEMN 
Doc.26c - Auto de Vistoria - Obras complementares do restauro do corpo frontal e 
salões laterais do pátio anexo - 30 de Junho de 1960 ADGEMN 
Doc.26d - Oficio do Auto de Concurso, 4/4/1960 ADREMN 

Doc.27a - Memória - Fornecimento e colocação de madeiras em tectos e escadas de 
betão do corpo frontal - 25 de Junho de 1960* ADGEMN 
Doc.27b - Orçamento - Fornecimento e colocação de madeiras em tectos e escadas de 
betão do corpo frontal - 25 de Junho de 1960* ADGEMN 
Doc.27c - Auto de Vistoria - Fornecimento e colocação de madeiras em tectos e 
escadas de betão do corpo frontal - 23 de Agosto de 1960 ADREMN 

Doc.28a - Memória - Conclusão dos pavimentos de madeira e guarda da escada do 
corpo frontal - 23 de Julho de 1960* ADGEMN 
Doc.28b - Orçamento - Conclusão dos pavimentos de madeira e guarda da escada do 
corpo frontal - 23 de Julho de 1960* ADGEMN 
Doc.28c - Auto de Vistoria - Conclusão dos pavimentos de madeira e guarda da escada 
do corpo frontal - 20 de Setembro de 1960 ADGEMN 
Doc.28d - Oficio n°1696 de aprovação da obra a Altino Coelho, 1/8/1960 ADREMN 

Doc.29a - Memória - Enceramento de madeiramentos em tectos e restauro de portas -
27 de Junho de 1960* ADGEMN 
Doc.29b - Orçamento - Enceramento de madeiramentos em tectos e restauro de portas 
- 27 de Junho de 1960* ADGEMN 
Doc29c - Auto de Vistoria - Enceramento de madeiramentos em tectos e restauro de 
portas - 18 de Agosto de 1960 ADREMN 

Doc.30a - Auto de Vistoria - Aplicação de madeiramentos dos tectos de betão dos 
andares intermédios do corpo frontal - 8 de Agosto de 1960* ADREMN 
Doc.30b - Oficio n°4983 do Arquitecto Chefe da Repartição ao Arquitecto Chefe da 
Secção de autorização, com dispensa de concurso público e contrato escrito a obra de 
"Casa do Infante" - Aplicação de madeiramentos dos tectos de betão dos andares 
intermédios do corpo frontal, a Altino Coelho, 7de Julho de 1960 ADREMN 
Doc.30c - Oficio n°950 do Arquitecto Chefe da Repartição ao Arquitecto Chefe da 
Secção no qual informa que "devido à urgência", a obra estava em curso, 9/7/1960 
ADREMN 

Doc.31a - Auto de Vistoria - Fornecimento e colocação de vidro em caixilhos ds 
madeira dos vãos de janela - 18 de Agosto de 1960* ADREMN 

Doc.32a - Auto de Vistoria - Conclusão do tecto superior e arranjo das paredes do 
corpo frontal - 18 de Agosto de 1960* ADREMN 

Doc.33a - Auto de Vistoria - Madeiramentos em tectos e pavimentos do corpo 
posterior e seus acessos - 23 de Agosto de 1960* ADREMN 
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Doc.34 - Relação do Processo da Obra I adjudicados /concorrentes à 
empreitada/arquitectos que assinam os Autos de Vistoria e Medição/informações sobre 
o curso da obra 

Doc.35 - Relação do Processo da Obra da DGEMN 1958/1961 com os adjudicados e as 
respectivas importâncias 

Doc.36 - Curriculum do arquitecto Alberto da SUva Bessa 

Doc.37 - Estudo de reconstituição, - "A Casa do Infante. Elementos para o estudo da 
sua reconstituição", de Rogério de Azevedo, in Boletim Cultural, Câmara Mumcipal do 
Porto, Vol. XXm, fases. 1-2, 1960, pp. 264-290. 

Doc.38 - Curriculum do Arquitecto Rogério de Azevedo 

Doc.39 - Projecto da DGEMN. Documentação inédita. Forte de Sacavém 

Doc.40 - Projecto da DGMEN 

Doc.41 - Antes das obras/durante/após [DGMEN] 

Doc.42 - Memória Descritiva/Orçamento /Projecto 
Dossier da Câmara Municipal do Porto - D.S.U.O. - "Obras de adaptação do Edifício 
contíguo à Casa do Infante". 21 de Nov. de 1972. CMP- DSUO 

Doc.43 - Obras na parcela 164, 1976 CRUARB/AHMP 

Doc.44 - Estudos/Esboços e maquete do Arquitecto Tasso de Sousa, 1989-1990. 

Doc.45 - Curriculum do Arquitecto Nuno Tasso de Sousa 

Doc.46 - Projecto de Remodelação e Restauro, efectuado no Gabinete do Arquitecto 
Tasso de Sousa, Maio, 1990, Câmara Municipal do Porto - Direcção Mumcipal 
Equipamento Serviços Gerais. Remodelação e Restauro. Projecto Geral - Arquitectura -
Demolições e Edificação. Novembro 1995 (Escala 1:100) 

Doc.47 - Projecto de Arquitecto Tasso de Sousa, Maio, AHMP, 1990 

Doc.48 -Estimativa Orçamental do projecto de Arquitectura. 1995 

Doc.49 - Estudos de Projecto de Musealização. 1 a Fase. Gabinete do Arquitecto Tasso 
de Sousa. Porto, 2001. 

Doc.50 - Estudos de Projecto de Musealização.2." Fase. Gabinete do Arquitecto Tasso 
de Sousa. Porto, 2001. 

Doc.51 - Projecto de Musealização.2.a Fase. Gabinete do Arquitecto Tasso de Sousa. 
Porto, 2001. 
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Doc.52 - Auto de Consignação de "elaboração de projecto de Musealização e Sinalética 
da Casa do Infante", 17 de Dezembro de 2001. Gabinete do Arquitecto Tasso de Sousa. 
Porto, 2001. 
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Processo de Obras 

Doc.1 CMPCRUARB 
Na imagem: 
[Casa do Infante D. Henrique. 
Alçados e Corte longitudinal. Escala: 0,01PM. Levantamento e Desenho de Francisco 
Braz. 1958] 
Fotografias do Arquivo do CRUARB 

Alçado Principal Alçado Posterior 

i s g j y | 

V li : 
■n ft t r r ' i i ;r i ( 8 

I. r 

a» 

Corte Longitudinal 
■ 
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Processo de Obras 

Doc.2a ADGEMN 

DIRECÇÃO GERAL DOS EDÍFICIOS E MONUMENTOS NACIONAIS 

REPARTIÇÃO TÉCNICA 

MEMÓRIA 

CASA DO INFANTE -PORTO 

Trabalhos de sondagem 

Refere-se a presente estimativa aos trabalhos de diversas sondagens a que se torna 
necessário proceder nas dependências que constituem este Monumento para efeitos de 
estudo das obras da sua reconstituição. 
Assim e em prosseguimento dos trabalhos de sondagens já iniciados no corrente ano e 
que permitiram pôr a descoberto variados elementos de cantaria com interesse 
arqueológico, foi prevista nesta estimativa a execução cuidadosa de trabalhos de 
desaterro no pavimento do rês do chão, limpeza de paredes de cantaria, demolição de 
divisórias interiores e desentaipamento de diversos vãos de portas, arcos, janelas, etc. 

Importa a estimativa destes trabalhos na quantia de Esc: 28.050$00. 

Porto, 20 de Novembro de 1958 

O Arquitecto de 2a classe 
Alberto da Silva Bessa 
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Processo de Obras 

Doc.2b ADGEMN 

DIRECÇÃO GERAL DOS EDÍFICIOS E MONUMENTOS NACIONAIS 

REPARTIÇÃO TÉCNICA 

ORÇAMENTO 

CASA DO INFANTE -PORTO 

Trabalhos de sondagens 
OBRAS DIVERSAS 

Art.l° - Escavação cuidadosa de terras no pavimento do rês do chão incluindo a 
limpeza e recolha de elementos de cantaria de interesse arqueológico e a remoção de 
entulhos para fora da zona de protecção. AcA<rnn 
130,00m2 85$00 11.050500 

Art.2° - Limpeza cuidadosa de paredes de cantaria à vista e a descoberto com picagem 
de reboco existente, incluindo a remoção de entulhos para fora da zona de protecção. 
350,00m2 30$00 10.500S00 

Art.3° - Demolição de paredes de tijolo e blocos de cimento em divisórias interiores, 
incluindo a remoção de entulhos para fora da zona de protecção. 
175m2 20$00 3.500$00 

Art.4° - Desentaipamento cuidadoso de vãos de portais, janelas, arcos, etc. incluindo a 
remoção de entulhos (medição em alçado). 
30,00m2 100$00 3.000$00 

Importa esta estimativa na quantia de VINTE E OITO MIL E CINQUENT ESCUDOS. 

Porto, 20 de Novembro de 1958 

O Agente Técnico de Engenharia Civil, de 2a classe 
Manuel P. (ilegível) 

Visto 
O Arquitecto Chefe da Secção 
Alberto da Silva Bessa 

[Este orçamento remete para o Auto de Vistoria de 31/12/58 - Obras de CASA DO 
INFANTE - PORTO- Sondagens, adjudicada ao tarefeiro Saúl de Oliveira Esteves. A 
descrição dos elementos assim como as importâncias em nada diferem do que consta no 
Orçamento, não julgamos necessário a sua transcrição] 
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Processo de Obras 

Doc.3a ADGEMN 

DIRECÇÃO GERAL DOS EDÍFICIOS E MONUMENTOS NACIONAIS 
REPARTIÇÃO TÉCNICA 

MEMÓRIA 

CASA DO INFANTE 

Obras de beneficiação geral 

Refere-se a presente estimativa aos trabalhos a executar nas dependências deste 
Monumento para a realização das obras da sua reconstituição. 
Com esse fim e atendendo à natureza dos trabalhos de limpeza e sondagens já iniciados 
no corrente ano e ainda em curso para o estudo das obras, foi considerada agora a 
reconstrução geral do telhado com o objectivo de suprimir a mansarda existente, corrigir 
a forte inclinação com que se apresenta e colocar nova cobertura de telha nacional 
dupla, de fabrico "patinada", em substituição da actual "tipo Marselha" e considerada 
imprópria. 
Importa a estimativa destes trabalhos na quantia de Esc. 40.000$00. 

Porto, 6 de Dezembro de 1958. 

O Arquitecto de 2a classe 
Alberto da Silva Bessa 
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Processo de Obras 

Doc.3b ADGEMN 

DIRECÇÃO GERAL DOS EDIFÍCIOS E MONUMENTOS NACIONAIS 
REPARTIÇÃO TÉCNICA 

ORÇAMENTO 

CASA DO INFANTE 

Obras de beneficiação Geral 

DEMOLIÇÕES 

Artl° - Apeamento da cobertura de telha "tipo-Marselha" já usada e considerada 
imprópria, incluindo a sua remoção para fora do Monumento 
200,00m2 5$00 1000$00 

OBRAS DE CARPINTEIRO 

Art.2° - Reconstrução geral de armação de telhado compreendendo o fornecimento e 
aplicação de vigamentos de carvalho em substituição dos barrotes deteriorados, ripado 
de pinho e ferragens necessárias, pronta a receber a telha. 
180,00m2 125$00 22.500$00 

OBRA DE TROLHA 

Art.3° - Fornecimento de telha nacional dupla, de fabrico "patinada" e seu 
assentamento em cobertura de armação de telhado, incluindo rufos, vedações, cumes e 

200,00m2 70$00 14.000$00 

OBRA DE PINTOR 

Art.°4 - Pintura com duas demãos de carbonilo a quente sobre os vigamentos de 
armação de telhado , „ n t n n 
180,00m2 7$50 1.350*00 

Art.5° - Pintura com duas demãos de tinta de óleo e uma de aparelho com tinta 
apropriada de grades de ferro existentes, incluindo a limpeza e raspagem dos ferros 
28,75m2 40$00 1.150S00 

IMPORTA ESTA ESTIMATIVA NA QUANTIA DE QUARENTA MIL ESCUDOS. 

Porto, 6 de Dezembro de 1958 

O Agente Técnico de Engenharia Civil, de 2a classe, 
Manuel P. (ilegível)Visto 

O Arquitecto Chefe da Secção: Alberto da Silva Bessa 
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Processo cie Obras 

Doc.4a ADGEMN 

DIRECÇÃO GERAL DOS EDÍFICIOS E MONUMENTOS NACIONAIS 
REPARTIÇÃO TÉCNICA 

MEMÓRIA 

CASA DO INFANTE 

Obras de restauro e consolidação 

A presente estimativa refere-se a uma primeira fase de trabalhos que se torna 
indispensável para o restauro deste imóvel. 

Assim, duma maneira geral é as seguintes as obras a realizar: 

Apeamento da armação dos telhados antigos e sua cobertura, apeamento do pavimento 
de madeira do salão posterior, demolição de tectos de betão e de paredes de alvenaria 
recentes, regularização de cornija, construção de nova armação telhado com esteiras de 
tijolo armado no salão posterior e no corpo central intermédio e direito, além de outros 
pequenos trabalhos descritos na presente estimativa, a qual importa na quantia total de 
150.000$00. 

Porto, 2a Secção em 20 de Julho 1959 

O Arquitecto de 2a classe, 
Alberto da Silva Bessa 

[Esta memória refere-se ao Auto de Vistoria com o mesmo título de 31/12/1959 
adjudicada a Saúl de Oliveira Esteves e ao Orçamento de 20/7/1959. Os elementos 
descritos nas obras são os mesmos do artigo 10°, 11° e 12° assim como as importâncias, 
motivo pelo qual consideramos não ser necessário a transcrição do Auto de Vistoria.] 
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Processo cie Obras 

Doc.4b ADGEMN 

DIRECÇÃO GERAL DOS EDÍFICIOS E MONUMENTOS NACIONAIS 
REPARTIÇÃO TÉCNICA 

ORÇAMENTO 

CASA DO INFANTE 

Obras de restauro e consolidação 

CAPITULO ÚNICO 

Artl" - Apeamento da armação dos telhados antigos e sua cobertura, incluindo a 
retirada de entulhos e a arrumação dos materiais aproveitáveis. 

1.120.00m2 7$50 8.400S00 
Art.20 - Apeamento do pavimento de madeira do salão posterior, incluindo a retirada 
de entulhos e a arrumação dos materiais aproveitáveis. 

272.00m2 5$00 1.360S00 
Art.3° - Demolição de esteira de betão armado do tecto da entrada e respectivos 
vigamentos, incluindo a retirada dos entulhos para vazadouro. 

50,00m2 20$00 1000$00 
Art.4° - Apeamento da parede de alvenaria do corpo da frente junto ao pátio, incluindo 
arranque de grades de ferro, a remoção dos entulhos e arrumação dos materiais 
aproveitáveis. -MTtin 

41,57m2 30$00 _ 1247$ 10 
Art.5° - Limpeza do coroamento das paredes para apoio do frechai de betão armado, 
incluindo a abertura da caixa e remoção dos entulhos. 

123,20m2 14$00 1.724S00 
Art.6° - Picagem de reboco em mau estado nas paredes do lado posterior, incluindo a 
remoção dos entulhos para vazadouro. 

207,25m2 4$00 8 2 9 $ 0 0 

Art.7°. - Regularização da cornija das paredes do corpo posterior, incluindo a sua 
consolidação. , . . „ . 

66,00m,l 40$00 2.640$00 
Art.8°. - Construção e assentamento de cornija de cantaria de granito moldurado, 
incluindo regularização da base. 

0,930m3 1.500$00 1.395500 
Art.9°. - Reconstrução de pilares de cantaria de granito para apoio dos vigamentos do 
salão do corpo posterior, com as medidas de 3,00x0,50x0,50 incluindo alicerces. 

5 800S00 4.000S00 
Artl0°. - Fornecimento e colocação de tirantes de ferro de secção quadrada de 2" de 
lado, incluindo pendurais, florões, fixação e pintura. 

3 1.900S00 5.700S00 
Art. 11°. - Fornecimento e colocação de caleiras de zinco com o desenvolvimento de 
0 50 incluindo pintura com tinta especial. 

130,00ml 71$00 9.230S00 
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Art. 12°. - Idem, idem, de condutores de água pluviais em fibrocimento, incluindo a 
abertura de rasgos e remate da parede. 

79,80ml 80$00 6.384$00 
Art l3° . - Construção de armação do telhado do salão posterior com esteira de tijolo 
armado, incluindo asnas do mesmo material pré-esforçado e cintagem de paredes com 
vigas de betão armado. 

248,00m2 180$00 44.640$00 

Art.l4°. - Idem, idem, no corpo central intermédio. 
125,oom2 320$00 

Art. 15°. - Idem, idem, no corpo central direito 
130,00m2 165$00 

40.000$00 

21.450$00 

Importa este orçamento na quantia total de CENTO E CINQUENTA MIL ESCUDOS 

Visto O Arquitecto Chefe da Secção 
Alberto da Silva Bessa 

Porto, 2a Secção em 20 de Julho 1959 

O Arquitecto de 2a classe, 
(ilegível) 

Este Orçamento refere-se ao Auto de Vistoria com o mesmo título de 31/12/1959 
adjudicada a Saúl de Oliveira Esteves e à Memória de 20/7/1959. Os elementos 
descritos nas obras são os mesmos do artigo 10°, 11° e 12° assim como as importâncias, 
motivo pelo qual consideramos não ser necessário a transcrição do Auto de Vistoria] 
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Processo de Obras 

Doc.4fADGEMN 

MINISTÉRIO DAS OBRAS PUBLICAS 

CADASTRO DO EMPRETTEmO 
Boletim de Informação 

Empreitada da Casa do Infante - Obras de Restauro e Consolidação 

Empreiteiro Saúl de Oliveira Esteves (Alvará n°., 1685 - 2a subcategoria Monumentos 
Nacionais 
Morador em Rua Conceição Fernandes, 119 - Vila Nova de Gaia 

Valor da adjudicação 147.850S00 
Custo final da Obra 147.850$00 
Prazo fixo 60 dias 

Datas da consignação 9-10-59 
da conclusão 7-12-59 
da recepção definitiva... 29/6/1960 

Técnicos responsáveis por parte do empreiteiro: 
Saúl de Oliveira Esteves Empreiteiro 

INFORMAÇÃO 

1-Andamento progressivo dos trabalhos —Muito Bom 
2-Suspensões e interrupções Nenhumas 
3- Prorrogações concedidas e sua justificação Nenhumas 
4-Comportamento técnica e equipamento que utilizou— -Equipamento "muito 
bom" comportamento "muito bom" 
5-Comportamento moral Muito Bom 
6-Relações com a fiscalização Muito Bom 
7-Inquérito administrativo efectuado pelo 2o Bairro Ocidental do Porto 
8- Reclamações apresentadas nenhumas 
9-Acidentes pessoais e materiais Nenhuns 
10-Diversos (tudo o mais que possa interessar sobre a capacidade e conduta do 
empreiteiro) No decorrer da organização da obra que lhe foi adjudicada que demonstra 
possuir profunda o bem formada capacidade de trabalho, boa organização, honestidade 
e brio, texto colaborado vai adiantar em perfeito acordo com as indicações da 
fiscalização. 

Data 29/6/1961 
O Arquitecto Chefe da Repartição Técnica 
Fernando Augusto Peres Guimarães 
O Arquitecto Director dos Serviços 
João Vaz Martins 
O Empreiteiro 
Saúl de Oliveira Esteves 

287 



casa do Infante / intervenções 

Processo de Obras 

Doc.4h ADGEMN 

MINISTÉRIO DAS OBRAS PUBLICAS 
DIRECÇÃO GERAL DOS EDIFÍCIO E MONUMENTONS NACIONAIS 

EMPREITADA DE "CASA DO INFANTE - Obras de restauro e consolidação" -

CADERNO DE ENCARGOS 

Condições Jurídicas e Administrativas 

ARTIGO Io - Os trabalhos que constituem a presente empreitada e todos os actos que a 
ela digam respeito, obedecerão a este caderno de encargos. 
Na sua execução atender-se-á: 
a) Às disposições das Clausulas e Condições Gerais de Empreitadas e fornecimentos de 
Obras Publicas, aprovadas por Decreto de 9 de Maio de 1906; às do Decreto n°.4.667, 
de 14 de Julho de 1918; e à restante legislação portuguesa aplicável, nomeadamente a 
referente à construção, responsabilidade de empreiteiros, segurança dos operários, 
prejuízos a terceiros e desemprego; 
b)Aos desenhos, orçamentos e outros elementos dos projectos patentes no concurso. 
ARTIGO 2o - O empreiteiro obriga-se a executar, pelo preço apresentado na sua 
proposta todos os trabalhos constantes do projecto, competindo-lbe ainda efectuar, sem 
direito a qualquer indemnização, os trabalhos subsidiários que forem consequentes 
daqueles, ou necessários para a sua perfeita execução. 
ARTIGO 3o - O empreiteiro é obrigado a dar execução ás alterações que superiormente 
lhe for determinada por escrito, se delas não resultar modificação de trabalhos superior a 
1/6 do valor global da empreitada. 
§ único - Não poderá em caso algum ser alegada ordem verbal como justificação de 
qualquer reclamação ou pedido de pagamento de trabalhos a mais, que só serão 
considerados quando ordenados por escrito. 
ARTIGO 4o - O empreiteiro poderá por sua parte, propor as modificações que julgue 
úteis à obra, devendo, para esse fim, apresentar todos os elementos de carácter técnico e 
administrativo necessários à sua apreciação. 
§ único - Tais modificações não poderão ser executadas sem que tenham sido 
previamente autorizadas por escrito. 
ARTIGO 5o - O empreiteiro poderá apresentar, por escrito, dentro do prazo de trinta 
dias, a contar da data da assinatura do contrato, quaisquer reclamações sobre erros, 
omissões ou dúvidas na interpretação das diferentes peças do processo patente no acto 
do concurso, não sendo, passado este prazo, admitida qualquer reclamação com aquelo 
fundamento. 
ARTIGO 6o - A empreitada é realizada por medição, isto é, serão pagas pelos 
respectivos preços unitários da adjudicação as quantidades de trabalho realmente 
executadas. 
ARTIG070 - O Estado reserva-se o direito de mandar executar por outrem, 
conjuntamente com os trabalhos da presente empreitada, e na mesma obra quaisquer 
outros trabalhos não incluídos nas condições do contrato, ainda que sejam da mesma 
natureza dos da empreitada contratada. 
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§1° - Os responsáveis pela execução desses trabalhos suportarão, inteira e 
exclusivamente, os danos e prejuízos que o empreiteiro sofra em consequência dos actos 
por eles praticados. 
§2° - Todos os trabalhos deverão ser executados em boa harmonia, e em colaboração 
com a Fiscalização, por forma a evitar demoras e outros prejuízos. 
§ 3° - Quando o empreiteiro julgar que está sofrendo atraso na marcha da obra por 
virtude da execução de trabalhos a que se refere o corpo do presente artigo, deverá 
apresentar a sua reclamação no prazo de 48 horas a contar da data da ocorrência que o 
causou, para que superiormente sejam tomadas as providencias que as circunstâncias 
imponham. 
ARTIGO 8o. - O Estado não reconhece, para nenhuns efeitos, a existência de 
subempreiteiro e tarefeiros, trabalhando por conta ou em combinação com o 
empreiteiro. A responsabilidade de todos os trabalhos, seja qual for o agente executor, 
será sempre do empreiteiro e só dele, salvo o caso de trespasse devidamente autorizado. 
ARTIGO 9o. - Quando tal for imposto pela urgência do andamento da obra ou por 
outras circunstâncias especiais, poderão ser executados trabalhos fora das horas 
regulamentares, mediante prévia autorização do Instituto Nacional do Trabalho e 
Previdência e com conhecimento ou por determinação da Fiscalização. 
ARTIGO 10°. - Se a obra for comparticipada pelo Fundo de Desemprego, o 
empreiteiro obriga-se a admitir pessoal operário nas condições fixadas na Portaria 
n°.9.741, de 18 de Fevereiro de 1941. 
ARTIGO 11°. - O empreiteiro é obrigado a fazer o pagamento dos salários aos seus 
operários, no local da obra, todas as semanas e antes de findar o trabalho do último dia 
de cada semana 
ARTIGO 12°. - Serão de conta do empreiteiro os encargos que resultem da aplicação 
das leis sobre acidentes de trabalho ao pessoal empregado na empreitada. 
§ Io. - Para garantia da assistência a prestar ao pessoal operário, deverá o empreiteiro 
apresentar superiormente, antes do dia fixado para a consignação dos trabalhos, o 
certificado a que se refere o artigo Io, do Decreto-Lei n°. 22.560, de 23 de Maio de 
1933. 
§2°. - O empreiteiro é ainda obrigado a atender, por todos os modos à vida e segurança 

do pessoal empregado na obra, e a prestar-lhe os socorros médicos de que careça por 
motivo de acidentes de trabalho. 
Em caso de negligência a tal respeito, a Fiscalização poderá tomar as providências que 
julgar necessárias, e à custa do empreiteiro. 
ARTIGO 13°. - O empreiteiro ficará responsável, nos termos legais, pelo pagamento 
do abono de família e demais encargos sociais legalmente fixados, relativos aos 
operários e empregados que tiver ao serviço da obra, bem como pelos descontos para o 
Fundo de Desemprego. 
ARTIGO 14°. - Os trabalhos da empreitada deverão ter início dentro de prazo de (8) 
oito dias, e estar concluídos no prazo de (60) sessenta— 

dias, um e outro contados da data da consignação. Na contagem destes prazos, 
incluem-se os domingos e dias feriados. 
ARTIGO 15°. - O prazo de garantia de todos os trabalhos que constituem a 
empreitada, é de (90) noventa dias a contar da sua recepção 
provisória, e durante ele o empreiteiro é responsável pela conservação, reparação ou 
reconstrução da obra. 
ARTIGO 16°. - A requerimento do empreiteiro, devidamente fundamentado, poderá 
ser concedida prorrogação do prazo de conclusão da obra. 
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§ Io. - Se houver trabalhos a mais, nos termos dos artigos 3o. e 4o, e o empreiteiro o 
requerer, o prazo fixado para a execução da empreitada será prorrogado na proporção do 
aumento do custo da obra em relação ao valor da adjudicação. 
§2°. - O pedido de prorrogação deverá ser apresentado (20) vinte —dias antes expirado 
o prazo de obras. 
§ 3o. - Na contagem do prazo não serão incluídos os dias de suspensão dos trabalhos, 
imposta por escrito pela Fiscalização, por circunstâncias especiais que impeçam que 
eles progridam com utilidade ou possam ser executados nas devidas condições. 
ARTIGO 17°. - Os pagamentos ao empreiteiro serão feitos mensalmente, mediante 
autos de medição dos trabalhos realizados, nos termos da legislação aplicável. 
§ único - Em cada um desses pagamentos, far-se-ão as seguintes deduções: 

a)- 0,5% para a Caixa Geral de Aposentações, nos termos do Decreto n°. 2.050 de 30 de 
Outubro de 1915; 
b)- 10% para reforço do depósito de garantia, podendo esta dedução ser substituída por 
uma garantia bancária, aceite pelo Ministério das Finanças; 
c)- as importâncias necessárias para reembolso parcial ou total de adiamentos feitos ao 
empreiteiro, pagamento de multas e de rendas por aluguer de material ao Estado e 
pagamento compulsivo de aquisição feitas a este ou com sua intervenção, quando para 
tal houver lugar. 
ARTIGO 18°. - A multa a pagar pelo empreiteiro, por cada dia que a execução da 
empreitada exceder o prazo indicado no artigo 14°, ou sua prorrogação nos termos do 
artigo 16°, será de duzentos e cinquenta escudos não podendo porém o período 
da multa exceder metade do prazo de execução , findo o qual o contrato será 
rescindido. 
O Estado reserva-se, no entanto, o direito de rescindir imediatamente o contrato da 
empreitada, se em qualquer altura do período da aplicação da multa se verificar que o 
adjudicatário não deu aos trabalhos o necessário desenvolvimento. 
ARTIGO 19°. - Se o empreiteiro pagar ao seu pessoal salários inferiores aos da tabela 
de salários mínimos que figurar no contrato da empreitada, incorrerá nas penalidades 
fixadas na Portaria de 17 de Julho de 1939. 
ARTIGO 20°. - A importância das multas referidas nos artigos 18°.e 19°.,sera 
descontada no primeiro pagamento a efectuar ao empreiteiro após a sua aplicação. 
§ único - Se a importância dos pagamentos a efectuar não for suficiente para o desconto 
das multas será este feito nos depósitos de garantia. 
ARTIGO 21° - A rescisão, nos casos previstos neste caderno de encargos, é um direito 
que o Governo exerce definitivamente. 
ARTIGO 22°. - Todas as licenças e obras provisórias necessárias à execução da 
empreitada serão da exclusiva responsabilidade do empreiteiro. 
ARTIGO 23°. - Os prejuízos causados a terceiros serão da inteira responsabilidade do 
empreiteiro. 
ARTIGO 24°. - A Fiscalização da obra será exercida pela Direcção dos Serviços dos 
Monumentos Nacionais por intermédio dos seus delegados. 
ARTIGO 25°. - O empreiteiro obriga-se a ter patente no local da obra e em bom 
estado de conservação um exemplar do projecto a executar. 

CONDIÇÕES TÉCNICAS GERAIS 

ARTIGO 26°. - Os trabalhos que constituem à presente empreitada, deverão ser 
executados com toda a solidez e perfeição, e de acordo com as melhores regras da arte 
de construir. 
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Os materiais a empregar na obra serão de boa qualidade, deverão satisfazer às 
condições exigidas pelos fins a que se destinam, e não poderão ser aplicados sem prévia 
aprovação da Fiscalização. 
§ Io. - Os materiais para os quais existam já especificações oficiais deverão satisfazer 

taxativamente ao que nelas é fixado. 
§ 2o. - O empreiteiro, quando autorizado por escrito pela Fiscalização, poderá empregar 

materiais diferentes dos inicialmente previstos, se a solidez, estabilidade, duração e 
conservação da obra não forem prejudicadas, e não houver alteração no preço da 
empreitada. 
ARTIGO 27°. - O empreiteiro obriga-se a apresentar previamente à Fiscalização, 
amostras dos materiais a empregar, acompanhadas de certificados de origem e de 
analises ou ensaios feitos em laboratório oficial, quando tal lhe for exigido, os quais, 
depois de aprovados, servirão de padrão. 
§ Io. _ A Fiscalização reserva-se o direito de, durante a execução dos trabalhos, e 
sempre que o entender, tomar novas amostras e mandar proceder por conta do 
empreiteiro às analises, ensaios e provas em laboratórios oficiais à sua escolha e, bem 
assim, promover as diligências necessárias para verificar se se mantêm as características 
estabelecidas. 
§2°. - As amostras serão sempre tomadas em duplicado e levarão as indicações 
necessárias à sua identificação. 
§3°. - O disposto neste artigo não diminui a responsabilidade que cabe ao empreiteiro 
na execução da obra. 
ARTIGO 28°. - Todos os materiais que não satisfaçam as condições estabelecidas 
serão rejeitados e considerados como não fornecidos. No prazo de três dias a contar da 
data de notificação da rejeição, deverá o empreiteiro remover por sua conta esses 
materiais para fora do local da obra e para a distância desta não inferior a (250) 
duzentos e cinquenta metros. 
Se não fizer a remoção no prazo marcado, será esta mandada efectuar pela Fiscalização 
e por conta do empreiteiro, que não terá direito a qualquer indemnização pelo extravio 
ou outra aplicação que seja dada aos materiais removidos. 
ARTIGO 29°. - No caso de rescisão, quaisquer que sejam as circunstâncias em que se 
verifique, a Administração só adquirirá as instalações e equipamento que se reconheça 
serem indispensáveis à continuação das obras. 
ARTIGO 30°. - Se o adjudicatário utilizar a água das instalações existentes no edifício, 
será obrigado a colocar um contador diferencial para medição da água que consumir na 
obra. A água consumida será paga pelo adjudicatário ao preço por que a facture a 
entidade fornecedora, acrescida dos encargos usuais. 
ARTIGO 31°. - É vedado emprego de mão-de-obra feminina nos trabalhos exteriores, a 
não ser quando expressamente autorizado pela Fiscalização. 
Esta autorização só poderá ser concedida em circunstâncias que mereçam consideração 
especial, a submeter à apreciação de Sua Ex3. o Ministro. 

291 
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Processo de Obras 

Doc.4i ADGEMN 

MINISTÉRIO DAS OBRAS PUBLICAS 
DIRECÇÃO GERAL DOS EDIFÍCIOS E MONUMENTOS NACIONAIS 

Empreitada de "CASA DO INFANTE" - obras de restauro e consolidação 

RELAÇÃO DE SALÁRIOS MÍNIMOS 

Servente 15$00 diários 

Trabalhador 22$00 " 

Ajudante 27$50 " 

Pedreiro 32$00 " 

Cimenteiro 32$00 " 

Carpinteiro 36$00 " 

Serralheiro 40$00 " 

Picheleiro 40$00 " 

Pintor 35$00 " 

Porto, 22 de Agosto de 1959 

O ARQUITECTO DE 2o CLASSE 
J. Marques (ilegível) 

292 



casa do Infante / intervenções 

Processo de Obras 

Doc.4j ADGEMN 

DIRECÇÃO GERAL DOS EDÍFICIOS E MONUMENTOS NACIONAIS 

REPARTIÇÃO TÉCNICA 

MEMÓRIA 

CASA DO INFANTE -PORTO 

Prosseguimento das obras de restauro e consolidação 
Tendo como objectivo a continuação das obras iniciadas neste edifício e para que seja 
possível dar-lhe o incremento indispensável, elaborou-se a presente estimativa que se 
refere aos seguintes trabalhos: 
a) - Apeamento de paredes de alvenaria existentes em divisórias do pátio. 
b) - Alvenaria assente na empena Sul do Salão para sua elevação. 
c) - Construção do pavimento do salão posterior em tijolo armado. 
d) - Construção da armação do telhado do corpo central esquerdo e dos laterais do pátio. 
e) - Cobertura com telha nacional dupla patinada do salão posterior, corpos central e 
central direito. 

Importa esta estimativa na quantia total de Esc. 138.461$50. 

Porto, 1 de Agosto de 1959. 

O Arquitecto de 2a CLASSE, 
J. Marques (ilegível) 

Visto 
O Arquitecto Chefe da Secção 
Alberto da Silva Bessa 
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Processo de Obras 

Doc.41 ADGEMN 

DIRECÇÃO GERAL DOS EDÍFICIOS E MONUMENTOS NACIONAIS 
REPARTIÇÃO TÉCNICA 

ORÇAMENTO 

CASA DO INFANTE 

Prosseguimento das obras de restauro e consolidação 

CAPITULO ÚNICO 
Art°.l°. - Apeamento de paredes de alvenaria no corpo norte do pátio posterior 
incluindo a remoção dos entulhos e a arrumação dos materiais aproveitáveis 
1 497$70 4 9 7 $ 7 0 

Art°.2°. - Alvenaria assente com argamassa de cimento e areia ao traço 1:4 em 
elevação da empena da parede lateral Sul incluindo aproveitamento de parte da pedra 
existente na obra. ^«M 
L6,40 m2 40$00 . 6 5 6 $ " ° 
Art°.3°. - Construção de pavimento de tijolo armado no salão posterior, incluindo 
vigas de betão armado, cintagem, abertura de rasgos e remoção de entulhos para 
vazadouro. 
266,60m2 133$00 35.457580 
Art°.4°. - Construção de armação de telhado do corpo central esquerdo com esteira de 
tijolos armado incluindo asnas do mesmo material pré- esforçado e cintagem de 
paredes com vigas de betão armado. 
130,00m2 165S00 21.450$00 
Art°.5°. - Idem, idem nos corpos laterais do pátio. 
210,00m2 180$00 37.00$00 

Art°.6°. - Fornecimento de telha nacional dupla de fabrico patinada, e seu 
assentamento em cobertura da armação do telhado dos corpos, posterior, central e 
central direito, incluindo cumes, vedações e rufos. 
710,00m2 60$00 42.600$00 
Importa este orçamento na quantia total de CENTO E TINTA E OITO MIL 
QUATROCENTOS E SESSENTA E UM ESCUDOS E CINQUENTA CENTAVOS. 

Porto, 1 de Agosto de 1959. 

O ARQUITECTO DE 2a CLASSE, 
J. Marques (ilegível) 

Visto 
O Arquitecto Chefe da Secção 
Alberto da Silva Bessa 

[Este orçamento remete para o Auto de Vistoria de 5/11/59, adjudicado ao tarefeiro Saúl 
de Oliveira Esteves e à memória de 1/8/59. Não foi transcrito o Auto de vistoria por 
conter os mesmos elementos que este Documento] 

294 



casa do Infante / intervenções 

Processo de Obras 

Doc.5a ADGEMN 

DIRECÇÃO GERAL DOS EDÍFICIOS E MONUMENTOS NACIONAIS 
REPARTIÇÃO TÉCNICA 

ORÇAMENTO 

CASA DO INFANTE 

Obras de conclusão das coberturas e consolidação de paredes 

Obra de pedreiro 
Art0. Io. - Apeamento e novo assentamento de alvenaria e cantarias de vãos de portais 
em consolidação de paredes em maus estado, incluindo a substituição das pedras 
deterioradas. 12,500m3 600$00 7.500$00 

Art°.2°. - Construção e assentamento de cantarias apicoadas a fino em cachorros e 
cornija das paredes, em falta e na feição das existentes. 
5 ;500m 3 1.200$00 6.600$00 

Art°.3°. - Construção de fundação em sapata de betão armado na base dos pilares do 
corpo posterior, incluindo a escavação de terras e a regularização da caixa. 
4,0Ò0m3 750S00 3.000S00 

Obra de Trolha 
Art0. 4o. - Fornecimento de telha nacional dupla, de fabrico "patinada e seu 
assentamento em conclusão das coberturas dos corpos laterais e pátio central, incluindo 
os cumes, vedações, rufos e beiradas „,^™ 
442,50m2 60$00 26.550$00 

Transporte de entulhos 

Art°.5°. - Transporte de terras e entulhos provenientes da execução dos trabalhos para 
fora da zona de protecção 
45,000m3 30$00 1.35OS0O 

Importa esta estimativa na quantia total de Quarenta e cinco mil escudos. 

Porto, 14 de Janeiro de 1960 

O Agente Técnico de Engenharia Civil, de Io CLASSE 
Manuel P. (ilegível) 

O Arquitecto Chefe da Secção 
Alberto da Silva Bessa 

[Não foi transcrito o Auto de vistoria dado conter os mesmos elementos que o 
Orçamento, tendo sido a empreitada adjudicada a Saúl de Oliveira Esteves a 31/3 /60] 
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casa do Infante / intervenções 

Processo de Obras 

Doc.6a ADGEMN 

DIRECÇÃO GERAL DOS EDÍFICIOS E MONUMENTOS NACIONAIS 

REPARTIÇÃO TÉCNICA 

MEMÓRIA 

CASA DO INFANTE -PORTO 

Diversos trabalhos de carpintaria no rês do chão e andar do corpo posterior 

Para cumprimento da Determinação Superior referente às obras deste Monumento 
Nacional, de forma a que possa ser inaugurada durante as cerimónias das 
"Comemorações Henriquinas", previstas para meados do corrente ano organizou-se a 
presente estimativa que se refere à execução de diversos trabalhos de carpintaria 
incluídos no plano de restauro do imóvel. 
Assim, no presente caderno estão consideradas as obras de construção de caixilharia de 
madeira de castanho para vedação das várias janelas da fachada do corpo posterior e 
pátio central, com aplicação das respectivas ferragens de latão para o seu perfeito 
funcionamento. 
Igualmente foi considerado o revestimento da laje de betão do pavimento do salão do 
andar deste corpo posterior com soalho de madeira de riga, e bem assim, a construção 
do novo tecto em caixotões moldurados de madeira de castanho assente sobre 
chaceamento armado com vigamentos existentes, tecto este com características 
apropriadas à época do corpo do salão em referência. 
Importa esta estimativa na quantia total de Esc. 96.003$50. 

Porto, 25 de Janeiro de 1960. 

O arquitecto de 2a classe. 
Alberto da Silva Bessa 

[Esta memória reporta-se aos dados presentes no Orçamento de 25/1/60 e ao Auto de 
Vistoria de 31/3/60 adjudicada ao tarefeiro Castro Reis & Ca., Lda. O auto de Vistoria 
não foi transcrito dado conter os mesmos elementos e as mesmas importâncias que o 
orçamento] 
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casa do Iníante / intervenções 

Processo de Obras 

Doc.6b ADGEMN 

DIRECÇÃO GERAL DOS EDÍFICIOS E MONUMENTOS NACIONAIS 
REPARTIÇÃO TÉCNICA 

ORÇAMENTO 

CASA DO INFANTE 
Diversos trabalhos de carpintaria no r/c e andar do corpo posterior 

Obra de carpinteiro 
Art°.l°. Construção de caixilhos simples e fixos em madeira de castanho de 0,033m. de 
espessura e sue assentamento com marcos em bandeiras dos vãos de janela das fachadas 
do corpo posterior e pátio central, incluindo o fornecimento e aplicação de tornos e 
parafusos de latão e a sua fixação às cantarias com produto betuminoso, prontos a 
receber o vidro e a pintura 
5,73m2 350$00 2.005$50 
Art.2°. Idem, idem, de abrir em duas folhas e seu assentamento com marcos e soleiras 
em vãos de janela do r/c do corpo posterior, incluindo o fornecimento e aplicação de 
tornos, para fusos, dobradiças, fechos e puxadores de latão a sua colocação nas cantarias 
com produto betuminoso, prontos a receber o vidro e a pintura 
15,62m2 370S00 5.779$40 
Art.3°. Idem, idem, de abrir, tipo guilhotina, e seu assentamento com marcos e soleiras 
em vãos de janela do andar do corpo posterior, incluindo o fornecimento e aplicação de 
tornos, parafusos e suportes de latão e a sua colocação nas cantarias com produto 
betuminoso, prontos a receber o vidro e a pintura. 
35,76m2 385$00 13.767$60 
Art.4°. Revestimento da laje de betão do salão do andar do corpo posterior com soalho 
de riga existente e réguas de fixação da mesma madeira assentes sobre asfalto com o 
espaçamento livre de 0,30m., incluindo a serragem e aparelho dos vigamentos 
aproveitados. 
161,85m2 70$00 11.329S50 
Art5°. Construção do teto de salão do andar do corpo posterior em caixotões planos, 
moldurados e executados com madeira de forro de castanho de 0,018m. de espessura e 
seu assentamento sobre chaceamento armado com vigamentos existentes em bom estado 
de aproveitamento, incluindo tarugos , cimalha, consolas de suspensão em ferro, 
montagem de prancha apropriada, etc., pronto a encerar(medição em projecção). 
161,85m2 390$00 63.121S50 
Imposta esta estimativa na quantia total de NOVENTA E SEIS MIL E TRES 
ESCUDOS E CINQUENTA CENTAVOS 

Porto, 25 de Janeiro de 1960 
O Agente Técnico do Engenharia Civil, de Ia classe 

Manuel P. (ilegível) 
Visto O Arquitecto Chefe da Secção 
Alberto da silva Bessa 

[Este orçamento refere-se ao Auto de Vistoria de 31/ 3/60 adjudicado ao tarefeiro 
Castro Reis & Ca. Lda., não sendo transcrito por conter os mesmos dados.] 
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Processo de Obras 

Doc.7a ADGEMN 

DIRECÇÃO GERAL DOS EDÍFICIOS E MONUMENTOS NACIONAIS 

REPARTIÇÃO TÉCNICA 

MEMÓRIA 

CASA DO INFANTE -PORTO 

Trabalhos de conservação e restauro nos corpos dos armazéns do monumento 

Para o prosseguimento imediato das obras em curso neste momento, foi encarada nesta 
estimativa a execução de um plano de obras no corpo posterior, as quais abrangem os 
seus dois pavimentos e constam dos trabalhos seguintes: 

a) - Construção de fundações e paredes divisórias dos serviços sanitários previstos. 

b) - Substituição de cantarias no paramento deteriorado das paredes. 

c) - Construção e restauro de janelões e portais com aproveitamento de parte das 
cantarias existentes. 

d) - Instalação da rede de saneamento e de águas pluviais. 

e) - Limpeza dos paramentos das paredes de cantaria e refechamento das suas janelas. 

Os trabalhos descriminados bem como outros de carácter complementar incluídos nesta 
estimativa importam na quantia total de 94.000$00. 

Porto, 30 de Janeiro de 1960. 

O Arquitecto de 2a classe, 
Alberto da Silva Bessa 

298 



casa do Infante / intervenções 

Processo de Obras 

Doc.7b ADGEMN 

DIRECÇÃO GERAL DOS EDIFÍCIOS E MONUMENTOS NACIONAIS 

REPARTIÇÃO TÉCNICA 

ORÇAMENTO 

CASA DO INFANTE - PORTO 

Trabalhos de conservação e restauro nos corpos dos armazéns do monumento 
Obra de pedreiro 

Art°. Io. - Construção de alicerces com pedra de alvenaria existente e assente em 
argamassa de cimento e areia nos serviços sanitários do r/c do corpo posterior incluindo 
a abertura de caboucos e a arrumação de terras e entulhos. 
5,250m3 135$00 ?08$75 
Art°.2°. - Idem, de paredes interiores dos serviços sanitários do r/c e entaipamento de 
um vão de cunhal no andar do corpo posterior com alvenaria existente e assente em 
argamassa de cimento e areia. 
9,650m3 150$00 1.447S50 
Art°.3°. - Idem, de forras de cantaria aplicada de 0,15m. de espessura média, com pedra 
existente e assentes em argamassa de cimento e areia em substituição de iguais 
elementos deteriorados nas paredes interiores do andar do corpo posterior, 
compreendendo a abertura de caixa, pranchas e arrumação de entulhos. 
5,00m2 125$00 625$00 
Art°.4°. - Idem, de um novo portal de cantaria na fachada Norte do corpo posterior e 
com o vão livre de 1,40 x 2,50 m. de dimensões, em substituição do actual considerado 
impróprio e incluindo o desmonte e aproveitamento das cantarias apeadas em bom 
estado, os escoramentos, a arrumação de entulhos, etc. pronto a receber a porta de 
madeira. 
1 3.500S00 3.500$00 

Art°.5°. - Deslocamento da janela rectangular sobreposta e a eixo com o novo portal da 
fachada Norte do corpo posterior, incluindo o aproveitamento das cantarias existentes e 
a reposição das pedras em falta 
1 1.500$00 1.500S00 

Art°.6°. - Construção completa de janelões de cantaria em paredes de grossura 
existentes e na feição dos primitivos com o vão livre de 2,68x l,10m.,incluindo a 
abertura de vãos, os escoramentos e a arrumação das alvenarias e entulhos. 
1 10.000S00 10.000S00 

Art°. 7o. - Idem, idem, na fachada da comunicação com o acesso à Praça do Infante e 
com o vão livre de 1,68 x 1,10 m. 
2 9.000$00 18.000$00 

Art°.8°. - Restauro dos janelões de cantaria existentes na parede interior do corpo 
posterior e ao nível do 2o piso, com o vão livre de 2,68 x 1,1 Om. e incluindo o 
aproveitamento parcial das cantarias em bom estado e a reposição das pedras em falta. 
3 6.200S00 18.600S00 
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Obra de trolha 

Art°.9°. - Construção completa da canalização da rede de saneamento dos serviços 
sanitários do monumento para o colector da Rua da Alfandega Velha, com tubos de grés 
vidrado de 0,125m. de diâmetro assentes em trincheira e incluindo a abertura e 
aterramento da vala, a fundação de apoio em betão ciclópico e as ligações, pronta a 
funcionar. 
64,00ml 100$00 6.400$00 

Art°10°. - Idem, idem, da canalização de escoramento das águas pluviais dos telhados e 
pátios do monumento para o colector da Rua da Alfandega Velha, com tubos de 
cimento de 0,20 m. de diâmetro assentes em trincheira e incluindo a abertura e 
aterramento da vala, a fundação de apoio em betão ciclópico e as ligações, pronta a 
funcionar. 
160,00ml 95$00 15.200$00 
Art°.ll°. - Fornecimento de sifões do pátio de grés vidrado com 0,20m. de diâmetro e 
seu assentamento com todos os pertences, no pavimento dos serviços sanitários do r/c 
do corpo posterior, prontos a funcionar. 
2 300$00 600$00 
Art°-12°. - Construção de caixas de visita da rede de saneamento do monumento com 
0,50x0,50x0,50 m. de dimensões interiores, compreendo a fundação de betonilha sobre 
caixa de brita, as paredes de tijolo burro assente ao alto com argamassa de cimento e 
areia, o revestimento interior com argamassa impermeabilizadora, as tampas hidráulicas 
e a escavação e arrumação das terras e entulhos, prontas a funcionar. 
3 350$00 1.050S00 

Art°.13°. - idem, idem e com 0,60 x 0,60x l,00m. de dimensões interiores, prontas a 
funcionar. 
2 500$00 1.000$00 
Art". 14°. - idem, idem, da rede de escoamento das aguas pluviais do Monumento e com 
0 40 x 0 40 x 0,50 m. de dimensões interiores, prontas a funcionar 
8 250S00 2.000$00 

Art°.15°. - idem, idem e com 0,50 x 0,50x l,00m. de dimensões interiores, prontas a 
funcionar. 
7 350S00 2.450S00 
Art". 16°. - Construção da câmara interceptora da rede de saneamento do Monumento, 
no passeio da entrada da rua da Alfandega Velha e com l,00x 1,00 x 2,00 m. de 
dimensões interiores, compreendendo a fundação de betonilha sobre caixa de brita, as 
paredes com pedra de alvenaria de perpeanho existente e assente em argamassa de 
cimento e areia, o revestimento interior com argamassa impermeabilizadora, cobertura 
em placa de betão armado com tampa hidráulica e a escavação e a arrumação das terras 
e entulho, pronta a funcionar. 
1 2.531$25 2.531S25 
Art°.17°. - Execução de divisórias interiores do corpo posterior com tijolo vazado, tipo 
especial, assente ao alto em argamassa de cimento e areia e incluindo padieiras de betão 
nos vãos dos rasgos. 
177,00m2 37$50 6.637S50 
Art°.18°. - Limpeza e refechamento de juntas das alvenarias e cantarias interiores das 
paredes testeiras do andar do corpo posterior com argamassa impermeabilizadora. 
100m2 17$50 1.750S00 
Importa esta estimativa na quantia total de NOVENTA E QUATRO MIL ESCUDOS. 
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Porto, 30 de Janeiro de 1960. 

O Agente Técnico de Engenharia Civil. De Ia classe, 
Manuel P. (ilegível) 

Visto 
O Arquitecto Chefe da secção 
Alberto da Silva Bessa 

[Estes dados reportam-se aos do Auto de Vistoria de 13/4/60 adjudicada ao tarefeiro 
Saúl de Oliveira Esteves. Optamos por não transcrever o AV. dado os elementos serem 
idênticos] 
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casa do Infante / intervenções 

Processo cie Obras 

Doc.7d ADGEMN 

MINISTÉRIO DAS OBRAS PUBLICAS 
DIRECÇÃO GERAL DOS EDIFÍCIOS E MONUMENTOS NACONAIS 

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DOS MONUMENTOS NACIONAIS 
Repartição Técnica 

2a Secção 

AUTO DE VISTORIA E MEDIÇÃO 
Aos doze dias do mês de Agosto do ano mil novecentos e sessenta, compareceram nas 
obras de "CASA DO INFANTE - PORTO" - obras de conservação e restauro 
(trabalhos imprevistos) o Arquitecto de segunda classe da Segunda Repartição técnica 
da Direcção dos Serviços dos Monumentos Nacionais José Marques de Abreu Júnior e o 
tarefeiro Saúl de Oliveira Esteves, afim de se proceder à vistoria e medição dos 
trabalhos a seguir discriminados. 
1 - Consolidação de alicerce na parede intermédia do pátio central e ombreira da 
entrada principal, com aplicação de pedra existente e assente em argamassa de cimento 
e areia, incluindo a escavação de terras e escoramentos. 
Medição: 4,m3 750 x200$00 950$00 
2 - Recalcamento interior da base da parede e alicerce da fachada principal do corpo 
frontal, com alvenaria de grossura existente e assente em argamassa e cimento e areia, 
incluindo os escoramentos, a escavação de terras, o desbaste das pedras salientes e 
tratamento do paramento resultante com pedra de fiada na feição existente, o 
refechamento de juntas e a arrumação de entulhos. 
Medição: 10,m3 000x425$00 4.250$00 
3 - Idem, do alicerce e parede da fachada Nascente do corpo posterior compreendendo a 
escavação de terras, a regularização da repisa exterior com aplicação da pedra existente 
e assente em argamassa de cimento e areia, e refechamento de juntas, a 
impermeabilização da superfície com argamassa isoladora e duas camadas de produto 
especial e a arrumação dos entulhos. 
Medição: 62, m2 00 x 90$00 5.580$00 
4 - Idem, idem, cuidadoso e em profundidade, na fachada Norte dos armazéns para o 
pátio lateral. 
Medição 81,m2 00 xl20$00 9.720$00 
5- Apeamento da parede lateral e sobre o arco interior de cantaria tosca em fracas 
condições de segurança, no acesso coberto para a Rua do Infante D.Henrique, e sua 
reconstrução com pedra de fiada existente e assente em argamassa de cimento e areia, 
incluindo os escoramentos e arrumação das pedras e entulhos. 
Medição: 44,m2 00xl25$00 5.50OS0O 
6 - Elevação da parede Sul do pátio posterior com coroamento de cantaria tosca 
existente e assente à fiada em argamassa de cimento e areia, incluindo a vedação 
impermeabilizada do paramento voltada ao prédio vizinho. 
Medição: 12,m2 00 x 150$00 Ï.800S00 
7 - Construção de um passeio com lagedo de cantaria existente e assente em argamassa 
de cimento e areia sobre o envolvimento do dreno das águas pluviais do pátio posterior, 
junto do monumento, incluindo o arranjo e apicoamento a tosco das pedras a aplicar e o 
refechamento de juntas. 
Medição: 34, m2 00 x 85S00 2.890S00 
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8 - Idem, do pavimento do pátio posterior com alvenaria rusticada de pedra existente e 
assente na feição antiga sobre uma camada de areia de 0,10 ml. De espessura, incluindo 
o rebaixamento do piso térreo actual e a arrumação dos materiais em deposito e entulhos 
escavados. 
Medição: 129,m2 10x90$00 11.619$00 
9 - Levantamento do lageado de cantaria apicoada de 0,20 ml. de espessura, na 
passagem coberta de acesso do pátio Norte à Rua do Infante D. Henrique, e seu novo 
assentamento em caixa de cascalho com betão ciclópico sobreposto da espessura total 
de 0,15ml. Compreendendo a escavação de terras, a preparação de terras, a preparação 
das cantarias aproveitáveis, o refechamento de juntas e a arrumação dos entulhos. 
Medição: 20,m2 00 x 125$00, 2.500$00 
10 - Idem, idem, de pavimento do corpo lateral Norte do pátio posterior e 
compreendendo o fornecimento da pedra nova em falta. 
Medição: 60,m2 00 x 187$50 11.150$00 
11 - Construção de forras de cantaria apicoada de 0,15ml. de espessura média com 
pedra existente e assentes em argamassa de cimento e areia e em substituição de iguais 
elementos deteriorados, na parede da fachada posterior do Io andar do corpo frontal até 
à altura de 10 metros do solo, incluindo pranchas, a abertura de caixa, o corte de pedras 
salientes a limpeza das superfícies e arrumação dos entulhos. 
Medição 56,m2 OOx 162$50 9.100$00 
12 - Tratamento cuidadoso das alvenarias e cantarias à vista da fachada posterior dos 2o 

e 3o. Andares do corpo frontal até ao nível de cornija a 16,50 metros de altura do solo, 
compreendendo a montagem de pranchas a substituição de pedras em mau estado, a 
limpeza das superfícies e a arrumação dos entulhos. 
Medição: 60,m2 00 x 100$00 6.000$00 
13 - Construção de novas janelas de cantaria apicoadas a fino na feição da existente e 
correspondente aos 2o. e 3o. andares da fachada posterior do corpo frontal, incluindo a 
abertura dos vãos, os escoramentos e andaimes apropriados e a arrumação das 
alvenarias e entulhos, prontas a receber caixilho para o vão livre de 1,10 x l,50ml. de 
dimensões. 
Medição: 8 x 4,850$00 38.800$00 
14 - Idem, idem e correspondentes ao Io andar da fachada posterior do corpo frontal. 
Prontas a receber caixilho para o vão livre de 1,10 x0,90 ml. de dimensões. 
Medição: 4 x 4.425$00 17.700$00 
15 - Apeamento e novo reajustamento das aduelas descidas do arco de cantaria com 
2,00 ml. De vão em tecto do acesso coberto para a Rua do Infante D. Henrique, 
incluindo o aproveitamento das pedras existentes e assentes em argamassa de cimento e 
areia fina, o cimbre e aplicação de um tirante de ferro interiormente envolvido em 
argamassa de betão. 
Medição: 1 x624$00 624$00 
16 - Construção de cantarias apicoadas a fino e assentes em degraus e soleiras, de vãos 
de portas e janelas do monumento. 
Medição: 8,m3 413 xl.200$00 10.095$00 
17 - Fornecimento e colocação de madeira de forro de castanho do Minho de 0,018ml. 
de espessura sobre chaceamento existente, em construção to tecto vigado na feição da 
época no acesso coberto para a Rua do Infante D. Henrique e incluindo a aplicação de 
réguas de fixação, guarnecimentos, sanca perfilada, montagem de prancha, etc. pronto a 
encerar. 
Medição: - 14,m2 80 x 430S00 6.364S00 
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18 - Idem, idem em construção do tecto plano da entrada do acesso coberto pela Rua do 
Infante D.Henrique, pronto a encerar. 
Medição: -4,m2 71 x375$00 1.766$25 
19 - Reparação da porta exterior de castanho da grossura e com ferragens na feição da 
época, existente na entrada lateral do monumento e compreendendo o fornecimento e 
aplicação de novos elementos em substituição das madeiras e ferragens em mau estado 
e em falta, assente e pronta a funcionar e pintar. 
Medição: 6,m2 08 x 300$00 1.814S00 
20 - Limpeza especial e cuidadora com escova de aço das alvenarias e cantarias à vista 
das paredes dos prédios vizinhos do lado Sul e acesso coberto para a Rua do Infante D. 
Henrique, incluindo o refechamento de juntas com argamassa impermeabilizadora de 
cimento e hidrófugo e areia, 
Medição: 230,m2 80 x 22$50 5.193S00 
21 - Construção de canalização da rede de saneamento dos serviços sanitários do 
monumento para o colector da Rua da Alfandega Velha, com tubos de grés vidrado de 
0,125ml. De diâmetro assentes em trincheira e incluindo abertura e aterramento da vala, 
a fundação de apoio e envolvimento com betão ciclópico e as ligações entre caixas, 
pronta a funcionar. 
Medição: 61, ml 00 x 132S50 8.082$40 
22 - Fornecimento de sifões de pátio de grés vidrado com 0,20 ml. de diâmetro e seu 
assentamento com todos os pertences, no pavimento dos serviços sanitários do r/c do 
corpo posterior, prontos a funcionar. 
Medição: 2 x 300$00 600$00 
23 - Construção do ramal da rede de saneamento pelos Serviços Municipalizados das 
águas e saneamento da cidade do Porto, em ligação da camada interceptora ao colector 
da rua exterior, compreendendo o fornecimento e colocação da tubagem apropriada, a 
abertura e aterramento da vala e a reposição do pavimento existente, pronta a funcionar. 
Medição: lx3.850$00 3.850S00 
24 - Idem, de caixas de visita da rede de saneamento do monumento com 
1,00x0,90x2,35 ml. de dimensões interiores, compreendendo a fundação de betonilha 
sobre caixa de brita, as paredes de tijolo burro assente a uma vez com argamassa de 
cimento e areia, o revestimento interior com argamassa impermeabilizadora, as tampas 
hidráulicas e a escavação e arrumação das terras e entulhos, pronta a funcionar. 
Medição: 3 x 2.500$00 7.500S00 
25 - Idem, idem, com 1,00 x 1,00 x 0,70 ml. de dimensões interiores e em tijolo burro 
assente a meia vez, prontas a funcionar. 
Medição: 2 x 825$00 1.650$00 
26 - Construção da câmara interceptora da rede de saneamento do monumento, no 
passeio da entrada da Rua da Alfandega Velha e com 1,00 x 1,00 x 2,50 ml. de 
dimensões interiores, compreendo a fundação de betonilha sobre caixa de brita, as 
paredes de tijolo burro assente a uma vez em argamassa de cimento e areia, o 
revestimento interior com argamassa impermeabilizadora, cobertura em placa de betão 
com tampa hidráulica e a escavação e arrumação das terras e entulhos, pronta a 
funcionar. 
Medição: lx3,981$25 3.981S25 
27 - Idem da canalização de escoamento das águas pluviais dos telhados e pátios do 
monumento para o colector da Rua da Alfandega Velha, com tubos de cimento de 0,20 
ml. de diâmetro assentes em trincheira e incluindo a abertura e aterramento da vala, a 
fundação de apoio em betão ciclópico e as ligações entre caixas, pronta a funcionar. 
Medição: 160,ml 00 x 95$00 15.800$00 
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28 - Idem, idem, do pátio lateral e junto do monumento, incluindo a fundação de apoio 
em betão ciclópico, a ligação às caixas e a cobertura da vala com duas camadas de brita 
e uma betão ciclópico sobrepostas e recalcadas, pronta a funcionar. 
Medição: 25,ml 00 x 220$00 5.500$00 
29 - Idem, idem, do pátio posterior e junto do monumento, pronta a funcionar. 
Medição< 30,ml 00 x 125$00 3.750$00 
30 - Idem, idem, em ramais para drenagem de pavimentos dos armazéns, com tubos de 
cimento de 0,10 ml. de diâmetro e ligada à rede do monumento, pronta a funcionar 
Medição: 133,ml 00 x 75$00 9.975$00 
31 - Execução de caixas de visita da rede de escoamento das águas pluviais do pátio 
central com 1,00 x 0,80 x 2,20 ml de dimensões interiores, compreendendo a fundação 
de betonilha sobre a caixa de brita, as paredes de tijolo burro assente a uma vez com 
argamassa de cimento e areia, o revestimento interior com argamassa 
impermeabilizadora, as tampas hidráulicas e escavação e arrumação das terras entulhos, 
prontas a funcionar. 
Medição:3x2.150$00 6.450$00 
32 - Idem, idem, do corpo central, com 0,80 x 0,80 x 1,60 ml. de dimensões interiores e 
prontas a funcionar. 
Medição: 2 xl.675$00 3.350$00 
33 - Idem, idem, do pátio lateral com 0,80x0,70xl,00ml. de dimensões interiores e 
paredes de tijolo burro assente a meia vez, prontas a funcionar. 
Medição: 2 xl.l00$00 2.200S00 
34 - Idem, idem, do r/c do corpo posterior com 0,50 x 0,50 x0,70 ml. de dimensões 
interiores, pronta a funcionar. 
Medição: 1 x 600$00 600$00 
35 - Idem, idem do pátio posterior e com 0,50 xO,50xO,50ml de dimensões interiores, 
prontas a funcionar. 
Medição: 4 x 300$00 1.200SOO 
36 - Idem, idem, em drenagem de pavimentos dos armazéns e com 0,40x0,40x0,5Oml. 
de dimensões interiores, prontas a funcionar. 
Medição: 10x200$00 2.000$00 
37 - Instalação eléctrica e embutida nas paredes para iluminação do acesso coberto pela 
Rua do Infante D. Henrique e pátios lateral e posterior do monumento, compreendendo 
o fornecimento de tubos, condutores e todos os acessórios (excepto lâmpadas) assente e 
pronta a receber lâmpadas. 
Medição: lx6.000$00 6.000$00 
38 - Fornecimento e colocação de um para raio no corpo frontal do monumento, com 
todos os pertences assente e pronta a funcionar. 
Medição: 1 x 10.000$00 10.000$00 
39 - Transporte de terras e entulhos provenientes da execução dos diversos trabalhos 
para vazadouro publico fora da zona de protecção. 
Medição: 152,m3 845 x30$00 4.585S35 

SOMA 250.000S00 

Aplicando o coeficiente de redução de praça de 0,991 247.750$00 

Importa este auto na quantia total de DUZENTOS E QUARENTA E SETE MIL 
SETECENTOS E CINQUENTA ESCUDOS. 
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Feita a medição dos trabalhos, e, verificado nada mais haver a tratar, lavrou-se o 
presente auto que depois de lido em voz alta e julgado conforme, vai ser assinado pelo 
supracitado funcionário e pelo tarefeiro. 

José Marques de Abreu Júnior 
Saúl de Oliveira Esteves 
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Processo de Obras 

Doc.8a ADGEMN 

DIRECÇÃO GERAL DOS EDÍFICIOS E MONUMENTOS NACIONAIS 

REPARTIÇÃO TÉCNICA 

MEMÓRIA 

CASA DO INFANTE -PORTO 

Trabalhos de restauro do corpo frontal do monumento 

De acordo com o programa das obras de restauro e adaptação deste Monumento, foi 
elaborada a presente estimativa a qual se refere às modificações a introduzir no rés-do-
chão do corpo frontal do monumento de modo a conseguir-se uma harmonia integração 
no seu conjunto. 
Com este objectivo foram previstos e incluídos nesta estimativa os trabalhos seguintes: 

a)- Demolição do pavimento de madeira do 2o pavimento incluindo o desmonte das 
vigas e pilares de betão armado. 

b)- Construção de uma parede de alvenaria com as respectivas aberturas, guarnecidas a 
cantaria, para isolamento do corpo frontal do pátio. 

c)- Inversão de um portal existente com a substituição das cantarias em mau estado. 

d)- Construção da laje vigada do 2°,pavimento, com características apropriadas para 
receber o revestimento do tecto inferior em madeira de castanho. 

Os trabalhos referidos, bem como outros de carácter complementar, incluídos neste 
plano de trabalhos, importam na quantia total de 94.600$00. 

Porto, 2 de Fevereiro de 1960. 

O Arquitecto de 2a classe. 
Alberto da Silva Bessa 

[Esta memória remete para o Orçamento de 2/2/1960 e para o Auto de Vistoria de 
31/5/1961 adjudicado a Clemente Rodrigues (Herdeiros), Ana Rodrigues e Ester 
Rodrigues. O Orçamento segue em anexo e o Auto de Vistoria visto conter os mesmos 
elementos do Orçamento, deduzimos não ser necessário a sua transcrição e consequente 
repetição] 
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Processo de Obras 

Doc.8b ADGEMN 

DIRECÇÃO GERAL DOS EDIFÍCIOS E MONUMENTOS NACIONAIS 

REPARTIÇÃO TÉCNICA 

ORÇAMENTO 

CASA DO INFANTE - PORTO 

Trabalhos de restauro do corpo frontal do monumento 
Demolições 

Art°.l°. - Demolição do pavimento de madeira do Io andar do corpo frontal e 
respectivo lanço da escada de acesso, incluindo a remoção das vigas e pilares de 
cimento armado da base de apoio, escoramentos e arrumação das madeiras e entulhos. 
114,00m2 27$50 3.135$00 

Obra de pedreiro 

Art°.2°. - Construção de alicerces de alvenaria no r/c do corpo frontal com pedra 
existente e assente em argamassa de cimento e areia, incluindo a abertura dos caboucos 
e a arrumação das terras e entulhos. 
19,800m3 150$00 2.970$00 
Art°.3°. - Impermeabilização de alicerces de alvenaria e cortes de paredes em travões 
do r/c do corpo frontal com argamassa isoladora de cimento e hidrófugo e areia. 
46,00m2 20$00 920$00 
Art°.4°. - Construção de facheado de cantaria com dois paramentos à vista apicoados 
a fino e assente com argamassa de cimento e areia na nova parede do r/c do corpo 
frontal. 
4,100m3 1.350$00 5.535$00 
Art°.5°. - Idem, de paredes de alvenaria de silhares e de junturas de 0,50 m. de 
espessura e com dois paramentos à vista aparelhados a tosco e assente em argamassa de 
cimento e areia na nova parede r/c do corpo frontal. 
80.00m2 312$50 25.000$00 
Art°.6°. - Idem, idem, de 0,40 m. de espessura, no Io andar do corpo frontal e destinada 
a reboco. 
31,00m2 140$00 4.340$00 
Art°.7°. - Execução completa de janelas de cantaria com o vão livre de 1,20x1,00 m. de 
dimensões na nova parede do r/c do corpo frontal e iguais às existentes no pátio central 
2 4.250S00 8.500S00 
Art°.8°. - idem, idem, de um novo portal de cantaria na parede interior do r/c do corpo 
frontal, com o vão livre de 1,80 x 3,20 m. de dimensões e na feição da época, incluindo 
a abertura do vão, escoramentos, arrumação das alvenarias e entulhos e pronto a receber 
a porta de madeira. 
1 6.300$00 6.300$00 
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Art°.9°. - Inversão do portal de cantaria com o vão livre de 2,60x3,35m. de dimensões e 
existente na passagem do r/c do corpo frontal para o pátio central, incluindo o novo 
assentamento das cantarias apeadas em bom estado de aproveitamento e a reposição das 
pedras em falta e a fornecer, pronto a receber a porta de madeira. 
1 5,100$00 5.100$00 

Obra de cimenteiro 

Art°.10°. - Construção do pavimento de cimento armado em laje maciça e vigada na 
feição da época no Io andar do corpo frontal e incluindo a abertura de roços, as 
cofragens, os escoramentos apropriados e a arrumação de entulhos. 
70,00m2 250$00 17.500$00 
Art°.ll°. - Idem, idem, em laje maciça e com vigamento mais simples sobre a 
passagem de entrada principal e na sobreloja do Io andar do corpo frontal. 
85,00m2 180$00 15.300SOO 

Importa esta estimativa na quantia total de NOVENTA E QUATRO MIL 
SEISCENTOS ESCUDOS. 

Porto, 2 de Fevereiro de 1960. 

O Agente Técnico de Engenharia Civil, de Ia classe. 
Manuel P. (ilegível) 

O arquitecto Chefe de Secção 
Alberto da Silva Bessa 

[Este Orçamento de 2/2/1960 remete para a memória anterior descrita, e para o Auto de 
Vistoria (31/5/1961) adjudicado a Clemente Rodrigues (Herdeiros), Ana Rodrigues e 
Ester Rodrigues, com o mesmo título. Dado os elementos descritos serem os mesmos 
assim como as importâncias não julgamos necessário a sua transcrição] 
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Processo cie Obras 

Doc.9a ADGEMN 

DIRECÇÃO GERAL DOS EDÍFICIOS E MONUMENTOS NACIONAIS 
REPARTIÇÃO TÉCNICA 

MEMÓRIA 

CASA DO INFANTE -PORTO 
Monumento Nacional 

Obras de restauro e adaptação 

O prosseguimento da execução do plano de obras previstas para este monumento, 
aconselhe que se encare desde já o arranjo do átrio do corpo frontal, bem como a 
modificação da sua fachada sobre o pátio interior. 
Nesta conformidade e dentro dos princípios mais aconselháveis para se obter uma 
equilibrada harmonia desta parte da construção foram incluídos na presente estimativa 
os trabalhos seguintes: 

a) - Restauro do lajedo do átrio da entrada principal. 

b) - Modificação da fachada sobre o pátio compreendendo a abertura de novos vãos na 
feição da época. 

c) - Entaipamento de diversos vãos existentes na fachada referida. 

d) - Restauro das cantarias mutiladas dos vãos da entrada principal. 

Os trabalhos descritos bem como outros de carácter complementar incluídos nesta 
estimativa importam na quantia de 92.400S00. 

Porto, 6 de Fevereiro de 1960. 

O Arquitecto de 2a classe, 
Alberto da Silva Bessa 

[Esta memória reporta-se ao Orçamento de 6/2/1960, em anexo, cujo Auto de Vistoria 
(sem data), adjudicado a Clemente Rodrigues e (Herdeiros), pelos motivos 
anteriormente descritos, não será transcrito] 
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Processo de Obras 

Doc.9b ADGEMN 

DIRECÇÃO GERAL DOS EDÍFICIOS E MONUMENTOS NACIONAIS 

REPARTIÇÃO TÉCNICA 

ORÇAMENTO 

CASA DO INFANTE - PORTO 

Obras de restauro e adaptação 
Obra de pedreiro. 
Art". Io. - Levantamento do lajeado de cantaria apicoada a fino de 0,20 m. de espessura 
da passagem do r/c para o pátio central e seu novo assentamento sobre massâme de 
formigão de betão de 0,15 m. de espessura, incluindo o fornecimento da cantaria em 
falta e o novo aparelho e acerto das pedras do lajedo aproveitável, a abertura da caixa e 
a arrumação da pedra de entulhos. 
70,00m2 187$50 13.125SOO 
Art°.2°. - Construção das novas janelas de cantaria apicoada a fino na feição da 
existente e correspondentes aos 2o e 3o. Andares da fachada posterior do corpo frontal, 
incluindo a abertura dos vãos, os escoramentos e andaimes apropriados e a arrumação 
das alvenarias e entulhos, prontas a receber caixilho para o vão livre de 1,1 Ox l,50m. de 
dimensões. 
8 4.000$00 32.000$00 
Art°.3°. - Idem, idem e correspondente ao Io andar da fachada posterior do corpo 
frontal, prontas a receber caixilho para o vão livre de 1,10 x 0,90 m. de dimensões. 
4 3.750S00 15.000S00 
Art°.4°. - Idem, idem, igual às dos andares com o vão livre de 1,10 x 1,50m.de 
dimensões e correspondentes ao r/c da fachada principal do corpo frontal, prontas a 
receber caixilhos. 
3 4.250S00 12.750S00 
Art°.5°. - Entaipamento de um vão de portal do r/c da fachada principal do corpo 
frontal, com cantaria de fiada e de dois paramentos apicoados a fino na feição existente 
e assente em argamassa de cimento e areia, incluindo os escoramentos apropriados e a 
arrumação das pedras e entulhos. 
4,400m3 1.250$00 5.500$00 
Art°.6°. - Idem, das aberturas de janelas recentes da fachada posterior do corpo frontal 
com pedra de alvenaria existente e assente em argamassa de cimento e areia, incluindo a 
montagem de andaimes apropriados e a arrumação das pedra e entulhos. 
10 500S00 5.000$00 
Art°.7°. - Reparação e arranjo das cantarias do portal da entrada do pátio central para os 
armazéns posteriores e compreendendo a substituição das pedras mutiladas, pronto a 
receber a porta de madeira. 
1 2.275$00 2.275$00 
Art°.8°. - Idem, idem, do portal da entrada principal do corpo frontal com aplicação de 
uma nova soleira de cantaria, pronto a receber a porta de madeira. 
1 4.500S00 4.500$00 
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Transporte de entulhos 

Art°.9°. - Transporte das terras e entulhos provenientes da execução dos diversos 
trabalhos para vazadouro público fora da zona de protecção. 
75,000m3 30$00 2.250$00 

Soma 92.400$00 

Importa esta estimativa na quantia de NOVENTA E DOIS MIL E QUATROCENTOS 
ESCUDOS 

Porto, 6 de Fevereiro, de 1960. 

O Agente Técnico de Engenharia Civil, de Ia, classe, 
Manuel P. (ilegível) 

Visto 
O Arquitecto Chefe da Secção 
Alberto da Silva Bessa 

[Este Orçamento de 6/2/1960 refere-se à memória anterior descrita, em que o Auto de 
Vistoria (sem data), adjudicado a Clemente Rodrigues e (Herdeiros), pelo facto de 
conter elementos idênticos ao Orçamento não será transcrito] 
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Processo de Obras 

DoclOa ADGEMN 

DIRECÇÃO GEBAL DOS EDÍFICIOS E MONUMENTOS NACIONAIS 

REPARTIÇÃO TÉCNICA 

MEMÓRIA 

CASA DO INFANTE -PORTO 

Construção da nova cobertura do corpo frontal 
Para o prosseguimento da execução do plano de obras de restauro e adaptação deste 
monumento, elaborou-se a presente estimativa, na qual foram incluídos os trabalhos 
seguintes: 

a)Demolição da cobertura e pavimentos de madeira do edifico, compreendendo a 
escolha e arrumação dos materiais aproveitáveis. 

b)Execução de cornija de cantaria moldurada e seu assentamento no remate do 
coroamento da parede. 

c)Construção da nova cobertura com material de betão pré-fabricado e telha do tipo 
nacional de fabrico patinado, incluindo beiral duplo com telha do mesmo tipo. 

d)Remoção de entulhos para fora da zona de protecção do Monumento. 

Os trabalhos mencionados bem como outros de carácter complementar incluídos neste 
estimativa importam na quantia total de 87.500$00. 

Porto, 10 de Fevereiro de 1960. 
O Arquitecto de 2a classe. 

Alberto da Silva Bessa 

[Esta memória refere-se ao Auto de Vistoria com o mesmo título, (sem data), 
adjudicada a Clemente Rodrigues e (Herdeiros), e ao Orçamento de 10/2/1969. Dado o 
Orçamento e o Auto de Vistoria conterem elementos idênticos não julgamos necessário 
a impressão do Auto de Vistoria.] 
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casa do Infante I Intervenções 

Processo cie Obras 

DoclOb ADGEMN 

DIRECÇÃO GERAL DOS EDIFÍCIOS E MONUMENTOS NACIONAIS 

REPARTIÇÃO TÉCNICA 

ORÇAMENTO 

CASA DO INFANTE - PORTO 

Construção da nova cobertura do corpo frontal 
Demolições 

Art" Io. - Demolição da cobertura e armação de telhado do corpo frontal, 
compreendendo a escolha e arrumação dos madeiramentos e telha em bom estado e dos 
entulhos resultantes. 
201,50m2 30$00 6.045$00 
Art°.2°. - Idem, do pavimento de madeira da base do telhado do corpo frontal, 
incluindo a escolha e arrumação dos vigamentos em bom estado e dos entulhos 
resultantes. 
169,00m2 20$00 3.360S00 

Obras diversas 

Art°.3°. - Construção de cornija de cantaria apicoada a fino e moldurada na feição da 
época, incluindo o seu assentamento com argamassa de cimento e areia na fachada 
posterior do corpo frontal. 
3,200m3 2.000$00 6.400$00 
Art°-4°. - Construção da armação de telhado do corpo frontal com esteira de tijolo 
armado, incluindo asnas do mesmo material pré-esforçado e cintagem de paredes com 
vigas de betão armado. 
201,50m2 225$00 45.337S50 
Art°.5°. - Fornecimento de telha nacional dupla, de fabrico "patinada" e seu 
assentamento em cobertura da armação de telhado do corpo frontal, incluindo vedações 
e cumes. 
201,50m2 65$00 13.097$50 
Art°.6°. - Construção de beiral duplo nas fachadas principal e posterior do corpo frontal 
com telha "tipo Nacional" assente em argamassa e cal hidráulica e areia. 
31,00ml 20$00 6.200$00 
Art°.7°. - Idem, de algeroz em chapa de zinco com 0,70m. de desenvolvimento e seu 
assentamento na cobertura de telhado do corpo frontal, incluindo pintura com tinta 
especial 
55,00ml 100S00 5.500$00 
Art°.8°. - Transporte das terras e entulhos provenientes da execução dos diversos 
trabalhos para vazadouro público fora da zona de protecção 
52,00m3 30$00 1.560S00 
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Importa esta estimativa na quantia de OITENTA E SETE MIL E QUINHENTOS 
ESCUDOS 

Porto, 10 de Fevereiro de 1960. 
O Agente Técnico de Engenharia Civil, de Ia classe, 

Manuel P. (ilegível) 
Visto 
O Arquitecto Chefe da Secção 
Alberto da Silva Bessa 

[Este Orçamento refere-se ao Auto de Vistoria com o mesmo título, (sem data), 
adjudicada a Clemente Rodrigues e (Herdeiros). Dado o Orçamento e o Auto de 
Vistoria conterem elementos idênticos não julgamos necessário a sua transcrição] 
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casa do Infante / intervenções 

Processo de Obras 

Doei la ADGEMN 

DIRECÇÃO GERAL DOS EDIFÍCIOS E MONUMENTOS NACIONAIS 

REPARTIÇÃO TÉCNICA 

MEMÓRIA 

CASA DO INFANTE - PORTO 
Reconstrução de pavimentos e acessos dos corpos central e posterior do 
Monumento 

Devidamente esclarecido o tratamento dos pavimentos dos corpos referidos, bem como 
os acessos e esquema funcional da sua adaptação, foi elaborada a presente estimativa na 
qual se incluíram os trabalhos da especialidade referente a obras de canteiro. 
Assim, o pavimento das diversas dependências será executado com lajedo de cantaria, 
assente na feição antiga, sobre caixa de fundação devidamente impermeabilizada. 
O restauro da escada de acesso ao corpo posterior será cuidadosamente executado 
substituindo-se as peças de cantaria moldurada que se encontram danificadas e 
consolidando-se as restantes nas devidas condições de forma a garantir uma perfeita 
harmonia de trabalho a executar. 
Os trabalhos referidos, incluindo outros de carácter complementar descritos nesta 
estimativa, importam na quantia total de 91.200S00. 

Porto, 22 de Fevereiro de 1960. 

O Arquitecto de 2a classe, 
Alberto da Silva Bessa 

[Esta memória refere-se ao Auto de Vistoria com o mesmo título de 18/4/ 1960 
adjudicada a Saúl de Oliveira Esteves e ao Orçamento de 22/2/1960. Os elementos 
descritos nas obras são os mesmos, motivo pelo qual julgamos não ser necessário a 
transcrição do Auto de Vistoria.] 
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casa do Infante/ intervenções 

Processo de Obras 

Doc l lb ADGEMN 

DIRECÇÃO GERAL DOS EDÍFICIOS E MONUMENTOS NACIONAIS 
ORÇAMENTO 

CASA DO INFANTE - PORTO 

Reconstrução de pavimentos e acessos dos corpos central e posterior do 
monumento 
Obra de pedreiro 
Art". Io. - Levantamento do lajeado de cantaria apicoada de 0,20 ml. de espessura na 
passagem coberta do acesso do pátio Norte à Rua do Infante D. Henrique, e seu novo 
assentamento em caixa de cascalho com betão ciclópico sobreposto na espessura total 
de 0,15ml. Compreendendo a escavação de terras, a preparação das cantarias 
aproveitáveis, o refechamento de juntas e a arrumação dos entulhos. 
20,00m2 125$00 2.500$00 
Art°.2°. -Idem, idem, do pavimento do corredor lateral Norte do pátio posterior e 
compreendendo o fornecimento da pedra nova em falta. 
60,00m2 187$50 11.250S00 
Art". 3o . - Idem, idem, dos pavimentos do corpo central e r/c do corpo posterior, 
compreendendo o fornecimento da pedra em falta e o revestimento da caixa com uma 
camada de argamassa impermeabilizadora. 
330,00m2 200$00 66.000$00 
Art*. 4o. - Construção do pavimento dos serviços sanitários do r/c do corpo posterior 
com betonilha de cimento e areia sobre caixa de brita de 0,1 Oml. de espessura, 
compreendendo a impermeabilização da superfície com argamassa apropriada e 
aescavação arrumação das terras e entulhos, pronta a receber o mosaico. 
20,00m2 55$00 Í.IOOSOO 
Art°. 5o. -Restauro das cantarias em mau estado das guardas e degraus da escada 
interior de acesso ao andar do corpo posterior, compreendendo a aplicação da pedra 
aproveitável existente, o fornecimento dos principais elementos em falta e a limpeza e 
refechamento das juntas em conjunto 
1 9.000S00 9.000$00 
Transporte de entulhos 
Art°. 6o. -Transporte das terras e entulhos proveniente da execução dos diversos 
trabalhos para vazadouro publico fora da zona de protecção 
45,000m3 30$00 1.350SOO 
Importa esta estimativa na quantia de NOVENTA E UM MIL E DUZENTOS 
ESCUDOS. 

Porto, 22 de Fevereiro, 1960. 
O Agente Técnico de Engenharia Civil, de Ia classe. 

Manuel P. (ilegível) 
Visto O Arquitecto Chefe da Secção 
Alberto da Silva Bessa 

[Este Orçamento refere-se ao Auto de Vistoria com o mesmo título de 18/4/ 1960 
adjudicada a Saúl de Oliveira Esteves e à Memória de 22/2/1960. Os elementos 
descritos nas obras são os mesmos, motivo pelo qual julgamos não ser necessário a 
transcrição do Auto de Vistoria] 
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casa do Infante / intervenções 

Processo de Obras 

Doc.12a ADGEMN 

DIRECÇÃO GERAL DOS EDÍFICIOS E MONUMENTOS NACIONAIS 

REPARTIÇÃO TÉCNICA 

MEMÓRIA 

CASA DO INFANTE -PORTO 

Instalação de louças e canalização dos serviços sanitários do corpo posterior 

A presente estimativa refere-se à execução dos trabalhos necessários para a instalação 
de louças e canalização de água quente e fria e respectivos esgotos nos serviços 
sanitários previstos no corpo posterior do monumento, compreendendo o seu 
fornecimento e assentamento com todos os acessórios, prontos a funcionar. 
Os trabalhos previstos e descritos nesta estimativa importam a quantia total de 
Esc.42.950$00. 

Porto, 23 de Fevereiro de 1960 

O Arquitecto de 2a classe, 
Alberto da Silva Bessa 

[Esta memória refere-se ao Auto de Vistoria com o mesmo título de 18/4/1960 
adjudicada a Francisco Luiz e ao Orçamento de 23/2/1960. Dado estes conterem 
elementos idênticos não julgamos necessária a transcrição do Auto de Vistoria] 
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casa do Infante / intervenções 

Processo de Obras 

Doc.l2b ADGEMN 

DIRECÇÃO GERAL DOS EDÍFICIOS E MONUMENTOS NACIONAIS 

REPARTIÇÃO TÉCNICA 

ORÇAMENTO 

CASA DO INFANTE - PORTO 

Instalação de louças e canalização dos serviços sanitários do corpo posterior 

Obra de picheleiro 

Art°.l°. - Fornecimento de bacias de retrete "tipo sifónico" de louça de primeira 
qualidade e seu assentamento com todos os acessórios e compreendendo assentos"tipo 
plástico" prontas a funcionar. 
4 875S00 3.500SOO 
Art°.2°. - Idem, de urinóis com 1,20 ml. De coluna, em louça de primeira qualidade e 
seu assentamento com todos os acessórios e compreendendo as peça de metal cromado, 
prontos a funcionar. 
4 4,000$00 16.000$00 
Art°.3°. - Idem, de bidets de louça de primeira qualidade com duas entradas para águas 
quente e fria e seu assentamento com todos os acessórios e compreendendo as peças de 
metal cromado, prontos a funcionar. 
2 757$50 1.515SOO 
Art°.4°. - Idem, de lavatórios de coluna em louça de primeira qualidade com duas 
entradas para agua quente e fria e 0,78x 0,48x0,31 ml. De dimensões, incluindo sifões 
"tipo garrafa" e todos os acessórios com as peças de metal cromado, assentes e prontos 
a funcionar. 
2 1.550SOO 3.100S00 
Art°. 5o. - Idem, de fluxómetro de ferro com descarga automática para um grupo de 4 
urinóis e assente com todos os acessórios e peças cromadas à vista, pronto a funcionar. 
1 1.450S00 1.450S00 
Art". 6o. - Idem, de autoclismo de lusalite para interior, embutidos na parede e 
compreendendo a abertura de caixa e todos os pertences, assentes em ligação com as 
bacias das retretes e prontos a funcionar. 
4 825S00 3.300S00 
Art°. 7o. - Construção de canalização de esgoto de águas negras das bacias das retretes 
do andar em tubos de ferro fundido de 0,12 ml. De diâmetro até à caixa de visita do r/c, 
embutidos nas paredes e pavimentos e incluindo a abertura de roços e todas as ligações, 
pronta a funcionar. 
14,00ml 300S00 4.200$00 
Art°.8°. - Idem, de curvas de ferro fundido de 0,12ml. De diâmetro e seu assentamento 
em ligação das bacias de retrete e da tubagem do mesmo material. 
5 225$00 1.125$00 
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Art°.9°. - Execução de canalização de abastecimento de aguas quente e fria com tubos 
de ferro galvanizado de 0 Vá", embutida nas paredes e pavimentos e compreendendo a 
abertura de roços e todas as ligações, pronta a funcionar. 
36,00ml 27$50 990$00 
ArtMO". - idem, idem, de 0 3Á ", pronta a funcionar. 
42,50ml 40$00 1.700$00 
Art°.ll°. - Idem, idem de 0 1" em abastecimento de água fria aos serviços sanitários e 
assente em trincheira existente através do monumento, pronta a funcionar. 
84,00ml 30$00 2.520$00 
Art0. 12°. - Idem, idem, de 0 1 Vi" em esgotos das louças sanitárias até aos sifões de 
pátio, embutida nas paredes e pavimentos e compreendendo a abertura de roços e todas 
as ligações, pronta a funcionar 
32,ooml 65$00 
2.080$00 Art°.13°. - Fornecimento de passadores para canalização de 0 3/4", assentes e 
prontos a funcionar. 
4 75$00 300$00 
Art°.14°. - Idem, idem, de 0 1", assente e prontos a funcionar. 
4 105S00 420$00 
Art°.15°. - Aquisição de um deposito de lusalite com a capacidade de 150 litros e seu 
assentamento no vão do telhado do corpo posterior em base de apoio com suportes de 
ferro chumbados na parede, compreendendo a bóia de segurança, tubo de descarga para 
0 exterior, ligações, tabuleiro de resguardo em chapa de zinco, etc. pronto a funcionar. 
1 750S00 750S00 

Importa esta estimativa na quantia de QUARENTA E DOIS MIL E NOVECENTOS E 
CINQUENTA ESCUDOS. 

Porto, 23 de Fevereiro de 1960 
O Agente técnico de Engenharia Civil, de Ia classe, 

Manuel P. (ilegível) 

Visto 
O Arquitecto Chefe da secção 
Alberto da Silva Bessa 

[Este Orçamento refere-se ao Auto de Vistoria com o mesmo título de 18/4/1960 
adjudicada a Francisco Luiz. Dado o Orçamento e o Auto de Vistoria conterem 
elementos idênticos não julgamos necessário a transcrição do Auto de Vistoria] 
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casa do Infante / intervenções 

Processo cie Obras 

Doc.l3a ADGEMN 

DIRECÇÃO GERAL DOS EDIFÍCIOS E MONUMENTOS NACIONAIS 

REPARTIÇÃO TÉCNICA 

MEMÓRIA 

CASA DO INFANTE - PORTO 

Construção de tectos de madeira nos salões de pátio central 
O desenvolvimento das obras em curso, condiciona encarar-se desde já a execução desta 
fase de trabalhos, que, dadas as exigências das características da época da construção 
constitui uma parte especializada que merece todos os cuidados no sentido de se 
conseguir manter a feição apropriada. 
Estes tectos construídos em madeira de castanho, formando caixotões planos em vigas 
intermédias, são fixados a uma estrutura também de castanho suspenso das linhas de 
betão pré-esforçado que fazem parte da armação da cobertura dos corpos respectivos. 
Esta estimativa na qual foram incluídos todos os trabalhos complementares respeitantes 
à total execução dos trabalhos descritos - importa na quantia total de 77.812S00. 

Porto, 29 de Fevereiro de 1960. 

O Arquitecto de 2a classe, 
Alberto da Silva Bessa 

[Esta memória refere-se ao Auto de Vistoria com o mesmo título de 30/4/1960 
adjudicada a Altino Coelho e ao Orçamento de 29/2/1960. Os elementos descritos nas 
obras são os mesmos, assim como as importâncias, motivo pelo qual julgamos não ser 
necessário a impressão do Auto de Vistoria.] 
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Processo de Obras 

Doc.l3b ADGEMN 

DIRECÇÃO GERAL DOS EDÍFICIOS E MONUMENTOS NACIONAIS 

REPARTIÇÃO TÉCNICA 

ORÇAMENTO 

CASA DO INFANTE - PORTO 

Construção de tectos de madeira nos salões do pátio central. 

Obra de carpinteiro 

Artigo único 
Construção de tectos de forro de camisa e saia com madeira de castanho do Minho de 
0,018 ml. de espessura, em caixotões planos e armados entre as linhas de tesoura dos 
telhados e as paredes dos salões voltados ao pátio central, e seu assentamento sobre 
chaceamento tarugado e executado com vigamentos de madeira existentes em bom 
estado, compreendendo a preparação dos barrotes a aplicar guarnecimentos, sanca 
perfilada, consolas de suspensão em ferro, montagem de pranchas apropriadas, etc. 
prontos a encerar (medição em projecção). 

194,53m2 400$00 77.812S00 

Importa esta estimativa na quantia de SETENTA E SETE MIL E OITOCENTOS E 
DOZE ESCUDOS. 

Porto, 29 de Fevereiro de 1960 

O Agente Técnico de Engenharia Civil, de Ia Classe, 
Manuel P. (ilegível) 

Visto 
O Arquitecto Chefe da Secção 
Alberto da Silva Bessa 

[Este Orçamento refere-se ao Auto de Vistoria com o mesmo título de 30/4/1960 
adjudicada a Altino Coelho e à Memória de 29/2/1960. Os elementos descritos nas 
obras são os mesmos, assim como as importâncias, motivo pelo qual julgamos não ser 
necessário a impressão do Auto de Vistoria] 



casa do Infante/ intervenções 

Processo de Obras 

Doc.l4a ADGEMN 

DIRECÇÃO GERAL DOS EDIFÍCIOS E MONUMENTOS NACIONAIS 

REPARTIÇÃO TÉCNICA 

MEMÓRIA 

CASA DO INFANTE - PORTO 
(Monumento Nacional) 

Construção de janelões de cantaria e pavimentação do pátio central e salões 
contíguos 

A presente estimativa refere-se à execução dos trabalhos acima designados e a sua 
elaboração só foi possível depois de concretizados os vestígios postos a descoberto, os 
quais permitiram assegurar com precisão a profundidade e qualidade da obra a executar. 

Os janelões na feição da época do século XVII serão reconstruídos de acordo com os 
elementos encontrados nas paredes e o lajedo será assente no antigo nível encontrado 
abaixo do existente e executado em idênticas características aos restos das pedras que 
foi possível encontrar em diversos pontos. 

Os trabalhos referidos, bem como outro de carácter complementar incluídos nesta 
estimativa, importam na quantia total de 95.500$00. 

Porto, 1 de Março de 1960 

O Arquitecto de 2a classe 
Alberto da Silva Bessa 

[Esta memória refere-se ao Auto de Vistoria com o mesmo título de 25/5/ 1961 
adjudicada a Herdeiros de Clemente Rodrigues e ao Orçamento de 1/3/1960. Os 
elementos descritos nas obras do Orçamento e do Auto de Vistoria são os mesmos, 
assim como as importâncias, motivo pelo qual consideramos não ser necessário a 
transcrição do Auto de Vistoria] 
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casa do Infante I intervenções 

Processo cie Obras 

Doc.l4b ADGEMN 

DIRECÇÃO GERAL DOS EDÍFICIOS E MONUMENTOS NACIONAIS 
REPARTIÇÃO TÉCNICA 

ORÇAMENTO 

CASA DO INFANTE - PORTO 
Monumento Nacional 

Construção de janelões de cantaria e pavimentação do pátio central e salões 
contíguos 

Obra de pedreiro 

Art°. Io. -Levantamento de lajeado de cantaria apicoada a fino de 0,20 ml. espessura 
dos pavimentos do pátio central e salões contíguos, e seu novo assentamento em caixa 
de cascalho com betão ciclópico sobreposto na espessura total de 0,15ml., 
compreendendo a escavação de terras, a preparação das cantarias aproveitáveis e o 
fornecimento da pedra nova em falta, o refechamento de juntas e arrumação dos 
entulhos. 
292,00m2 54.750$00 

Art°. 2o. - Construção completa de janelões de cantaria mas paredes interiores de 
grossura das salas contíguas do pátio central e na feição dos primitivos com o vão livre 
de 1,10 x 2,68 ml, incluindo a abertura dos vãos, escoramentos e a arrumação das 
alvenarias e entulhos. 
4 40.000$00 

Transporte de entulhos 

Art". 3o . - Transporte das terras e entulhos provenientes da execução dos diversos 
trabalhos para vazadouro público foram da zona de protecção. 
25,000m3 750S00 
Importa esta estimativa na quantia de NOVENTA CINCO MTL E QUINHENTOS 
ESCUDOS. 

Porto 1 de Março de 1960 

O Agente Técnico de Engenharia Civil, de Ia classe 
Manuel P. (ilegível) 

Alberto da Silva Bessa 

[Este Orçamento refere-se ao Auto de Vistoria com o mesmo título de 25/5/1961 
adjudicada aos herdeiros de Clemente Rodrigues. Os elementos descritos nas obras são 
os mesmos, motivo pelo qual julgamos não ser necessário a transcrição do Auto de 
Vistoria.] 
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Processo de Obras 

Doc.15a ADGEMN 

DIRECÇÃO GERAL DOS EDIFÍCIOS E MONUMENTOS NACIONAIS 
REPARTIÇÃO TÉCNICA 

MEMÓRIA 

CASA DO INFANTE D. HENRIQUE - PORTO 
Monumento Nacional 

Construção de pavimentos de betão armado no corpo frontal 

Efectuadas as pesquisas e elaborados os respectivos estudos foi possível fixar-se com 
precisão o nível dos pavimentos do corpo frontal do Monumento. 

Verificado o estado das velhas paredes e a insegurança da sua estrutura optou-se pela 
construção de pavimentos de betão armado com os quais se pretende obter a ligação das 
paredes por seu intermédio através de cintagem das mesmas com vigas inseridas na sua 
espessura. 

Este tipo de pavimento foi previsto de modo a permitir a assentamento do soalho e o 
revestimento inferior com tectos de madeira na feição da época do edifício. 

Nestas circunstâncias foram previstos e incluídos na presente estimativa os trabalhos 
seguintes: 

a)- Demolição dos pavimentos de madeira do 2o e 3o pisos e das divisórias viga e pilares 
de betão existentes sobre os mesmos. 
b)- Construção de lajes vigadas constituídas por elementos de betão pré-esforçado, 
incluída a abertura das caixas. 
c)- Idem de pilares e vigas em betão normal com secções apropriadas para permitir a 
aplicação do material de acabamento na feição da época. 

Os trabalhos descritos bem como outros de carácter complementar incluídos na presente 
estimativa importam na quantia total de 95.800$00. 

Porto, 2 de Março de 1960 
O Arquitecto de 2a Classe 

Alberto da Silva Bessa 

[Esta memória refere-se ao Auto de Vistoria com o mesmo título (sem data) adjudicada 
a Herdeiros de Clemente Rodrigues e ao Orçamento de 2/3/1960. Os elementos 
descritos nas obras do Orçamento e do Auto de Vistoria são os mesmos, assim como as 
importâncias, motivo pelo qual consideramos não ser necessário a transcrição do Auto 
de Vistoria] 
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casa do Infante / intervenções 

Processo de Obras 

Doc.l5b ADGEMN 

DIRECÇÃO GERAL DOS EDÍFICIOS E MONUMENTOS NACIONAIS 
REPARTIÇÃO TÉCNICA 

ORÇAMENTO 

CASA DO INFANTE - PORTO 
Monumento Nacional 

Construção de pavimentos de betão armado no corpo frontal 

Demolições 

Art°.l°. - Demolição dos pavimentos de madeira dos 2o. e 3o. andares do corpo frontal, 
incluindo a escolha e arrumação dos madeiramentos aproveitáveis e dos entulhos 
resultantes-
336,00m2 6.720$00 
Art°.2°. - Idem de divisórias de betão armado dos 2o e 3o andares do corpo frontal, 
incluindo a escolha e arrumação dos materiais aproveitáveis e dos entulhos resultantes. 
96,00m2 3.120S00 
Art°.3°. - Idem. De vigas e pilares da estrutura interior de cimento armado dos 2o e 3o. 
andares do corpo frontal, incluindo a arrumação dos materiais aproveitáveis e dos 
entulhos resultantes. 
6,500m3 975$00 

Obra de cimenteiros 

Art°.4. - Construção de vigas e pilares de cimento armado para apoio da laje vigada dos 
2o e 3o andares do corpo frontal, incluindo as cofragens e escoramentos apropriadas. 
10,600m3 16.960$00 
Art°.5°. - Idem, de pavimentos de 0,25ml. De espessura em laje de tijolo armado 
nos2° e 3o andares do corpo frontal com elementos de betão pré-esforçado. Incluindo o 
revestimento da superfície, a abertura de roços, a execução de cofragens e a limpeza e 
arrumação de entulhos. 
336,00m2 67.200$00 

Transporte de entulhos 

Art°.6°. - Transporte das terras e entulhos provenientes da execução dos diversos 
trabalhos, para vazadouro público foram da zona de protecção. 
27,500m3 825$00 

Importa esta estimativa na quantia de NOVENTA E CINCO MIL E OITOCENTOS 
ESCUDOS. 

Porto, 2 de Março de 1960. 
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O Agente Técnico de Engenharia Civil de Ia classe. 
Manuel P. (ilegível) 

Visto 
O Arquitecto Chefe da Secção 
Alberto da Silva Bessa 

[Este Orçamento refere-se ao Auto de Vistoria com o mesmo título (sem data) 
adjudicada a Herdeiros de Clemente Rodrigues e à Memória de 2/3/1960. Os elementos 
descritos nas obras do Orçamento e do Auto de Vistoria são os mesmos, assim como as 
importâncias, motivo pelo qual consideramos não ser necessário a transcrição do Auto 
de Vistoria] 
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Processo de Obras 

Doc.lóa ADGEMN 

DIRECÇÃO GERAL DOS EDIFÍCIOS E MONUMENTOS NACIONAIS 
REPARTIÇÃO TÉCNICA 

MEMÓRIA 

CASA DO INFANTE - PORTO 
(Monumento Nacional) 

Execução de tectos de madeira planos e vigados nos salões laterais do corpo 
central. 

Solucionada a adaptação desta parte do Monumento, foi encarado o estudo dos tectos 
dos corpos laterais, os quais foram previstos dentro de uma feição adequada à época dos 
elementos mais dominantes encontrados nas pesquisas previamente efectuadas para o 
efeito de esclarecer com a maior aproximação a natureza do trabalho a realizar. 

Nesta conformidade os referidos tectos, serão estruturados com vigamentos de madeira 
de castanho devidamente tarugados de forma a receber o revestimento final dos painéis 
e elementos vigados, devidamente moldurados dentro das características do século 
xvn. 
Os trabalhos referidos bem como outros de carácter complementar incluídos na presente 
estimativa, importam na quantia total de 99.000S00. 

Porto, 10 de Março de 1960. 

O Arquitecto de 2a classe, 
Alberto da Silva Bessa 

[Esta memória refere-se ao Auto de Vistoria com o mesmo título de 20/5/1960 
adjudicada a Altino Coelho e ao Orçamento de 10/3/1960. Os elementos descritos nas 
obras são os mesmos, assim como as importâncias, motivo pelo qual consideramos não 
ser necessário a transcrição do Auto de Vistoria] 
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Processo de Obras 

Doclób ADGEMN 

DIRECÇÃO GERAL DOS EDÍFICIOS E MONUMENTOS NACIONAIS 
REPARTIÇÃO TÉCNICA 

ORÇAMENTO 

CASA DO INFANTE - PORTO 
Monumento Nacional 

Execução de tectos de madeira planos e vigados nos salões laterais do corpo central 

Obra de carpinteiro 

Artigo único - Construção de tectos de forro de camisa e saia com madeira do Minho de 
0,018ml. de espessura, em caixotões planos e armados entre as linhas de tesoura dos 
telhados e as paredes dos salões laterais do corpo central do monumento, e seu 
assentamento sobre chaceamento tarugado e executado em vigamentos de madeira 
existentes em bom estado, compreendendo a preparação dos barrotes a aplicar, 
guarnecimentos, sanca perfilada, consolas de suspensão em ferro, amarrações com 
arame de cobre, montagem de pranchas apropriadas, etc. prontos a encerar (medição em 
projecção). 

247,50m2 400$00 99.000S00 

Importa esta estimativa na quantia de NOVENTA E NOVE MIL ESCUDOS. 

Porto, 10 de Março de 1960. 

O Agente Técnico de Engenharia Civil, de Ia classe, 
Manuel P. (ilegível) 

Visto 
O Arquitecto Chefe da Secção 
Alberto da Silva Bessa 

[Este Orçamento refere-se ao Auto de Vistoria com o mesmo título de 20/5/1961 
adjudicada a Altino Coelho e à Memória dei0/3/1960. Os elementos descritos nas obras 
do Orçamento e do Auto de Vistoria são os mesmos, motivo pelo qual julgamos não ser 
necessário a impressão do segundo] 
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Processo cie Obras 

Doc.l7a ADGEMN 

DIRECÇÃO GERAL DOS EDÍFICIOS E MONUMENTOS NACIONAIS 
REPARTIÇÃO TÉCNICA 

MEMÓRIA 

CASA DO INFANTE D. HENRIQUE PORTO 
INSTALAÇÃO ELECRICA 

Constam estes trabalhos na execução da Instalação Eléctrica a fazer na CASA DO 
INFANTE D.HENRIQUE NO PORTO, a qual deverá ser executada segundo as normas 
pata Instalação de Baixa tensão em vigor. Assim a instalação a executar será a 
condutores do tipo P.B.C, e P.B.T. protegido por tubo plástico tipo P. A. metido em 
roço. As caixas e a aparelhagem serão em baquelite, esta ultima para um mínimo de 10a 

nominais. 
Montar-se-á cabo armado c/a secção de 3x16x10 nas manilhas existentes será montado 
também um pára-raios completo com uma terra perfeita e haste devidamente situada. 
Previu-se a montagem dum cilindro para águas quentes com a capacidade de 80 litros e 
eléctrico, pronto a funcionar. 
Os quadros serão do tipo capsulado com automáticos nas saídas e tetrapolares no corte 
geral. 
Far-se-á uma rede de sinalização com bezouro e botões de chamada. 
Contou-se com a execução provisória da instalação dos armazéns compreendendo a 
aplicação de fios, suportes, tomadas fichas, lâmpadas, etc. 

Estes trabalhos importam na quantia total de CEM MIL ESCUDOS. 

LISBOA 5a Secção da Repartição Técnica da Direcção dos Serviços dos 
Monumentos Nacionais, em 10 de Março de 1960. 

O Agente Técnico de Engenharia Electrotécnico 
Silva Macedo 

[Esta memória refere-se ao Orçamento com o mesmo título de 10/3/1960] 
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Processo cie Obras 

Doc.l7b ADGEMN 

DIRECÇÃO GERAL DOS EDIFÍCIOS E MONUMENTOS NACIONAIS 
REPARTIÇÃO TÉCNICA 

ORÇAMENTO 

CASA DO INFANTE - PORTO 
Monumento Nacional 

INSTALAÇÃO ELÉCTRICA 

CAPITULO I 
Fornecimento e montagem de tubo plástico colocado interiormente em roço c/as 
secções de 
13m/m 650 6.500$00 
16m/m 450 5,400$00 
21m/m 380 9,120$00 

CAPITULO 11 
Fornecimento e enfiamento de condutores do tipo P.B.T. de 
1 5m/m 1.800 3.600S00 
2 5 m/m 1.600 4.800S00 
21m/m 380 9,120$00 
Idem, idem de condutor do tipo P.B.C, de 
2x1,5 m/m 700 6.020$00 
2z2,5 m/m 800 8.240S00 
3x1,5 m/m 480 5.952$00 
3x2,5 m/m 360 5.364S00 
Idem, idem de cabo armado do 3 x 16 x 10 N.K.B. em manilhas existentes 
4 6 4.876S00 

CAPITULO ffl 
Fornecimento e montagem completa dum Pára-raios com todos os acessórios e poste. 
i 10.000S00 

CAPITULO IV 
Fornecimento e montagem dum cilindro de aquecimento de água com a capacidade de 
80 litros. 
1 2,8000$00 

CAPITULO V 
Fornecimento de caixas de: 
Aparelhagem 71 
Derivação 50 

852$00 
900S00 
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CAPITULO VI 
Fornecimento e montagem de aparelhagem de baquelite: 
Interruptores 6 
Derivação 50 
Com. de escada 10 
Comutadores de lustre 10 
Tomadas 45 
Quadro geral 1 
Quadros parciais 2 
Tomadas 45 

189$60 
900$00 
340$00 
368$00 

1.422$00 
2.500$00 

12.500$00 
1.422S00 

CAPITULO v n 
Fornecimento e montagem da rede de sinalização 

1 
Ramal de ligação 1 

2.800S00 
3. 600$00 

CAPITULO vm 
Instalação provisória de iluminação dos armazéns 

1 1.950$00 

Importa este orçamento na quantia total de CEM MIL ESCUDOS. 

Lisboa, 5a Secção da Repartição Técnica da Direcção dos Serviços dos Monumentos 
Nacionais, em 10 de Março de 1960. 

O AGENTE TÉCNICO DE ENGENHARIA ELECTROTÉCNICO 
Silva Macedo 

[Este Orçamento refere-se à Memória com o mesmo título de 10/3/1960] 
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Processo de Obras 

Doc.l7c ADGEMN 

MINISTÉRIO DAS OBRAS PUBLICAS 
Direcção Geral dos Edifícios e Monumentos nacionais 

Empreitada de CASA DO INFANTE D. HENRIQUE - PORTO -INSTALAÇÃO 
ELÉCTRICA. 

Caderno de Encargos 

Condições Jurídicas e Administrativas 

Artigo Io. - Os trabalhos que constituem a presente empreitada e todos os actos a que 
elas digam respeito, obedecerão a este caderno de encargos. 
Na sua execução atender-se-á: 
a) Às disposições das Clausulas e Condições Gerais de Empreitadas e 
Fornecimentos de Obras Publica, aprovadas por Decreto de 9 de Maio de 1906; às do 
Decreto n°.4.667, de 14 de Julho de 1918; e à restante legislação portuguesa aplicável, 
nomeadamente a referente à construção, responsabilidade de empreiteiros, segurança 
dos operários, prejuízos a terceiros e desemprego; 
b) Aos desenhos, orçamentos e outros elementos do projecto patentes no concurso. 
Artigo 2o. - O empreiteiro obriga-se a executar, pelo preço apresentado na sua proposta, 
todos os trabalhos constantes do projecto, competindo-lhe ainda efectuar, sem direito a 
qualquer indemnização, os trabalhos subsidiários que forem consequentes daqueles, ou 
necessários para a sua perfeita execução. 
Artigo3°. - O empreiteiro é obrigado a dar execução às alterações que superiormente lhe 
forem determinadas por escrito, se delas não resultar modificação de trabalhos superior 
a 1/6 do valor global da empreitada. 
§ único - Não poderá em caso algum ser alegada ordem verbal como justificação de 
qualquer reclamação ou pedido de pagamento de trabalhos a mais, que só serão 
considerados quando ordenados por escrito. 
Artigo 4o. - O empreiteiro poderá, por sua parte, propor as modificações que julgue 
úteis à obra, devendo, para esse fim, apresentar todos os elementos de carácter técnico e 
administrativos necessários à sua apreciação. 
§ único - Tais modificações não poderão ser executadas sem que tenham sido 
previamente autorizadas por escrito. 
Artigo5°. O empreiteiro poderá apresentar, por escrito, dentro do prazo de oito dias, a 
contar da data da assinatura do contrato, quaisquer reclamações sobre erros, omissões 
ou dúvidas na interpretação das diferentes peças do processo patente no acto do 
concurso, não sendo, passado esse prazo, admitida qualquer reclamação com aquele 
fundamento. 
Artigo 6o. - A empreitada é realizada por medição, isto é, serão pagas pelos respectivos 
preços unitários da adjudicação as quantidades de trabalho realmente executadas. 
Artigo 7o. - O Estado reserva-se o direito de mandar executar por outrem, 
conjuntamente com os trabalhos da presente empreitada, e na mesma obra, quaisquer 
outros trabalhos não incluídos no contrato ainda que sejam da mesma natureza dos da 
empreitada contratada. 
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§ Io. - Os responsáveis pela execução desses trabalhos suportarão, inteira e 
exclusivamente, os danos e prejuízos que o empreiteiro sofra em consequência dos actos 
por eles praticados. 
§ 2o. - Todos os trabalhos deverão ser executados em boa harmonia, e em colaboração 
com a fiscalização, por forma a evitar demoras e outros prejuízos. 
§ 3o. - Quando o empreiteiro julgar que está sofrendo atraso na marcha da obra, por 
virtude da execução de trabalhos a que se refere o corpo do presente artigo deverá 
apresentar a sua reclamação no prazo de 48 horas a contar da data da ocorrência que o 
causou para que superiormente sejam tomadas as providências que as circunstâncias 
imponham. 
Artigo 8o. - O Estado não reconhece, para nenhuns efeitos, a existência de 
subempreiteiros e tarefeiros, trabalhando por conta ou em combinação com o 
empreiteiro. 
A responsabilidade de todos os trabalhos, seja qual for o agente executor, será sempre 
do empreiteiro e só dele, salvo o caso de trespasse devidamente autorizado. 
Artigo 9o. - Quando tal for imposto pela urgência do andamento da obra por outras 
circunstâncias especiais, poderão ser executados trabalhos fora das horas 
regulamentares, mediante prévia autorização do Instituto Nacional de Trabalho e 
Previdência e com conhecimento ou por determinação da Fiscalização. 
Artigo 10°. - Se a obra for comparticipada pelo Fundo de Desemprego o empreiteiro 
obriga-se a admitir pessoal operário nas condições fixadas na Portaria n°.9.741 de 18 de 
Fevereiro de 1941. 
Artigo 11°. - O empreiteiro é obrigado a fazer pagamento dos salários aos seus 
operários, no local da obra, todas as semanas. 
Artigo 12°. - Serão de conta do empreiteiro os encargos que resultem da aplicação das 
leis sobre acidentes de trabalhos ao pessoal empregado na empreitada. 
§ Io. Para garantia da assistência a prestar ao pessoal operário, deverá o empreiteiro 
apresentar superiormente, antes do dia fixado para a consignação dos trabalhos, o 
certificado a que se refere o artigo Io do Decreto-lei n°.22,560 de 23 de Maio de 1933. 
§ 2o. O empreiteiro é ainda obrigado a atender, por todos os modos à vida e segurança 
do pessoal empregado na obra, e a prestar-lhe os socorros médicos de que careça por 
motivo de acidente de trabalho. 
Em caso de negligência a tal respeito, a fiscalização poderá tomar as providências que 
julgar necessárias, e à custa do empreiteiro. 
Artigo 13°. - O empreiteiro ficará responsável, nos termos legais, pelo pagamento do 
abono de família e demais encargos sociais legalmente fixados, relativos aos operários e 
empregados que ao tiver ao serviço da obra, bem como pelos descontos para o Fundo 
do Desemprego. 
Artigo 14°. - Os trabalhos da empreitada deverão ter início dentro do prazo de oito dias 
e estar concluídos no prazo de 30 dias, um e outro contados da data da consignação. Na 
contagem destes prazos, incluem-se os domingos e dias feriados. 
Artigo 15°. - O prazo de garantia de todos os trabalhos que constituem a empreitada, é 
de noventa dias a contar da sua recepção provisória, e durante ele o empreiteiro é 
responsável pela conservação, reparação ou reconstrução da obra. 
Artigo 16°. - A requerimento do empreiteiro, devidamente fundamentado, poderá ser 
concedido prorrogação do prazo de conclusão da obra. 
§ Io. Se houver trabalhos a mais, nos termos dos artigos 3o. E 4°., e o empreiteiro o 
requerer, o prazo fixado para execução da empreitada será prorrogado na proporção do 
aumento do custo da obra em relação ao valor da adjudicação. 
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§ 2° - O pedido de prorrogação deverá ser apresentado 15 dias antes de expirado o 
prazo da obra. 
§3°. - Na contagem do prazo não serão incluídos os dias de suspensão dos trabalhos, 
imposta por escrito pela Fiscalização, por circunstancias especiais que impeçam que 
eles progridam com utilidade ou possam ser executados nas devidas condições. 
Artigo 17°. - Os pagamentos ao empreiteiro serão feitos mensalmente mediante autos de 
Medição dos trabalhos realizados, nos termos da legislação aplicável. 
§ único - Em cada um desses pagamento, far-se-ão as seguintes deduções: 
a) - 0,5% para a Caixa Geral de Aposentações, nos termos do Decreto n°2.050 de 30 de 
Outubro de 1915; 
b) - 10% para reforço do deposito de garantia, podendo este dedução ser substituída por 
uma garantia bancária, aceite pelo Ministério da Finanças; 
c) - As importâncias necessárias para reembolso parcial ou total de adiantamentos feitos 
ao empreiteiro, pagamento de multas e de rendas por aluguer de material ao Estado e 
pagamento compulsivo de aquisições feitas a este ou com a sua intervenção, quando 
para tal houver lugar. 
Artigo 18°. - A multa a pagar pelo empreiteiro, por ca dia que a execução da 
empreitada exceder o prazo indicado no artigo 14°., ou sua prorrogação nos termos do 
artigo 16°., será de duzentos escudos não podendo porem o período da multa exceder a 
50% do prazo da execução, findo o qual o contrato será rescindido. 
O Estado reserva-se, no entanto o direito de rescindir imediatamente o contrato da 
empreitada, se em qualquer altura do período de aplicação da multa se verificar que o 
adjudicatário não deu aos trabalhos o necessário desenvolvimento. 
Artigo 19°. - Se o empreiteiro pagar ao seu pessoal salários inferiores aos da tabela de 
salários mínimos que figurar no contrato da empreitada, incorrerá nas penalidades 
fixadas na portaria de 17 de Julho de 1939. 
Artigo 20°. - A importância das multas referidas nos artigos 18°. E 19°, será descontada 
no primeiro pagamento a efectuar ao empreiteiro após a sua aplicação. 
§ único - Se a importância dos pagamentos a efectuar não for suficiente para o desconto 
das multas será este feito nos depósitos de garantia. 
Artigo 21°. - A rescisão, nos casos previstos neste caderno de encargos, é um direito 
que o Governo exerce definitivamente. 
Artigo 22°. - Todas as licenças e obras provisórias necessárias à execução da 
empreitada serão da exclusiva responsabilidade do empreiteiro. 
Artigo 23°. - Os prejuízos causados a terceiros serão da inteira responsabilidade do 
Empreiteiro. 
Artigo 24°. - A Fiscalização da obra será exercida pela Direcção Geral dos Edifícios e 
Monumentos Nacionais por intermédio dos seus delegados. 
Artigo 25°. - O empreiteiro obriga-se a ter patente no local da obra e em bom estado de 
conservação um exemplar do projecto a executar. 

CONDIÇÕES TÉCNICAS GERAIS 

Artigo 26°. - Os trabalhos que constituem a presente empreitada, deverão ser 
executados com toda a solidez e perfeição, e de acordo com as melhores regras da arte 
de construir. 
Os materiais a empregar na obra serão de boa qualidade, deverão satisfazer às condições 
exigidas pelos fins a que se destinam, e não poderão ser aplicados sem prévia aprovação 
da Fiscalização. 

335 



casa do Infante / intervenções 

§ Io. - Os materiais para os quais existam já especificações oficiais deverão satisfazer 
taxativamente ao que nelas é fixado. 
§2°. - O empreiteiro, quando autorizado por escrito pela Fiscalização, poderá empregar 
materiais diferentes dos inicialmente previstos, se a solidez, estabilidade, duração e 
conservação da obra não forem prejudicadas, e não houver alteração no preço da 
empreitada. 
Artigo 27°. - O empreiteiro obriga-se a apresentar previamente à Fiscalização, amostras 
dos materiais a empregar, acompanhadas de certificados de origem e de analises ou 
ensaios feitos em laboratório oficial, quando tal lhe for exigida, os quais, depois de 
aprovados, servirão de padrão. 
§ Io. - A Fiscalização reserva-se o direito de, durante a execução dos trabalhos, e 
sempre que o entender, tomar novas amostras e mandar proceder por conta do 
empreiteiro às análises, ensaios e provas em laboratório oficiais à sua escolha e, bem 
assim, promover as diligências necessárias para verificar se se mantêm as características 
estabelecidas. 
§2°. - As amostras serão sempre tomadas em duplicado e levarão as indicações 
necessárias a sua identificação. 
§3°. - O disposto neste artigo não diminui a responsabilidade que cabe ao empreiteiro na 
execução da obra. 
Artigo 28°. - Todos os materiais que não satisfaçam as condições estabelecidas serão 
rejeitados e considerados como não fornecidos. No prazo de três dias a contar da data 
notificação da rejeição, deverá o empreiteiro remover por sua conta esses materiais para 
fora do local da obra e para a distância desta não inferior a 800metros. Se não fizer a 
remoção no prazo marcado, será esta mandada efectuar pela Fiscalização e por conta do 
empreiteiro, que não terá direito a qualquer indemnização pelo extravio ou outra 
aplicação que seja dada aos materiais removidos. 
Artigo 29°. - No caso de rescisão, quaisquer que sejam as circunstancias que se 
verifique, a Administração só adquirirá as instalações e equipamento que se reconheça 
serem indispensáveis à continuação das obras. 
Artigo30°. - Se o adjudicatário utilizar a água das instalações existentes no edifício será 
obrigado a colocar um contador diferencial para medição da água que consumir na obra. 
A água consumida será paga pelo adjudicatário ao preço por que a facture a entidade 
fornecedora, acrescida dos encargos usuais. 
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Processo de Obras 

Doc.18 ADGEMN 

COMPRA E VENDA DE MOVEIS USADOS 
DOMINGOS DA SDLVA CORREIA 

Rua dos Mártires da Liberdade, 119 
Porto 23 de Maio de 1960 

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE MOBEJÁRIO 

Domingos da Silva Correia, casado, industrial, residente na Rua Mártires da Liberdade, 
119 declara que até ao dia 27 de Junho do corrente ano, se obriga a executar a 
empreitada para a execução da obra de "CASA DO INFANTE - PORTO" fornecimento 
de elementos de iluminação para tectos e paredes, pela quantia de 107.490$00 (cento e 
sete mil quatrocentos e noventa escudos) e constante das seguintes peças: 

3 - Candeeiros de latão 24 lumes a 
1- Candeeiro " " 18 lumes a 
1- Lanterna " " 
1- Aplique-meia-lanterna 
5 - Candeeiros em ferro 40 lumes a 
3 - " " " 52 lumes a 
5 - " " " 20 lumes a 
3 - " " " 8 lumes a 
2 - Lanternas em ferro 
2 - Lanternas em ferro mais pequenas 
5 - Meias lanternas em ferro 
20 -Apliques em ferro 
3 - Plafonirs para Q.Banho 

mais pequenos 

Domingos da Silva Correia 

5.600S00 
4.200$00 
2.100S00 
1.800S00 
4.500$00 
5.600$00 
3.100$00 
2.250S00 
2.000S00 
1.200S00 
1.200S00 

410$00 
80$00 
50$00 

ESC. 

16.800S00 
4.200$00 
2.100S00 
1.800S00 

22.500S00 
16.800$00 
15.500$00 
6.750S00 
4.000$00 
2.400$00 
6.000S00 
8.200$00 

240$00 
200$00 

107.490S00 

[Estes dados constam no Auto de Vistoria de 20/12 /1960 adjudicado a Domingos 
Correia, com a mesma importância, motivo pelo qual julgamos não ser necessário a sua 
transcrição.] 
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casa do Infante / intervenções 

Processo de Obras 

Doc.l9a ADGEMN 

DIRECÇÃO GERAL DOS EDDFICÍOS E MONUMENTOS NACIONAIS 
REPARTIÇÃO TÉCNICA 

MEMÓRIA 

CASA DO INFANTE - PORTO 
(Monumento Nacional) 

Revestimento com madeira de castanho de tectos de betão armado 

Devidamente definido o divisionamento da parte posterior do corpo frontal, foi 
elaborado o estudo de revestimento do tecto de betão armado com vigas aparentes, 
correspondentes à passagem que dá acesso ao pateo. 
Este tecto dadas as características da parte da construção em que se encontra envolvido 
obedece a uma feição de transição entre os elementos construtivos do corpo posterior e 
do frontal. 
A construção deste tecto previsto em madeira de castanho, moldurado, executado 
directamente sobre uma quadricula com elementos de castanho fixada a placa de betão. 
Os pormenores deste tecto devidamente cuidados, permitem uma integração perfeita no 
ambiente rude das paredes em cantaria. 
Os trabalhos referidos bem como outros de caracter complementar incluídos na presente 
estimativa importam na quantia total de 

98.650$00. 

Porto, 16 de Março de 1960. 
O Arquitecto de 2a classe, 

Alberto da Silva Bessa 

[Esta Memória reporta-se ao Orçamento de 16/3/1960 e ao Auto de Vistoria adjudicado 
a Altino Coelho de 23/5/1960. Este será transcrito devido aos elementos apresentarem 
alterações na descrição e na respectiva importância final. Consideramos que apesar da 
discrepância destes factores, estes documentos devem anexar-se dado a designação do 
título da obra ser idêntica] 
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casa do Infante I intervenções 

Processo de Obras 

Doc.l9b ADGEMN 

DIRECÇÃO GERAL DOS EDIFÍCIOS E MONUMENTOS NACIONAIS 
REPARTIÇÃO TÉCNICA 

ORÇAMENTO 

CASA DO INFANTE - PORTO 
Monumento Nacional 

Revestimento com madeira de castanho de tectos de betão armado. 

Obra de Carpinteiro 

Art°.l° Revestimento dos tectos de betão da passagem do r/c do corpo frontal do tipo 
plano e vigados, com madeira de forro de castanho do Minho de 0,018ml de espessura 
sobre chaceamento constituído por réguas aplicadas em tornos de fixação e executado 
com madeiras existentes, incluindo guarnecimentos, sanca perfilada, abertura de 
orifícios, montagem de pranchas apropriadas, etc., prontos a encerar (medição em 
projecção). 
64,60m2 24.225S00 

Art°.2°. Idem, idem, do tipo masseira, no corpo central dos armazéns do monumento e 
pronto a encerar 
148,85m2 74.425$00 

Importa esta estimativa na quantia de NOVENTA E OITO MIL SEISCENTOS E 
CINQUENTA ESCUDOS . 

Porto, 16 de Março de 1960. 

O Agente Técnico de Engenharia Civil, de Ia classe. 
Manuel P. (ilegível) 

Visto 
O Arquitecto Chefe da Secção 
Alberto da Silva Bessa 

[Este Orçamento reporta-se à memória de 16/3/1960 e ao Auto de Vistoria adjudicado a 
Altino Coelho de 23/5/1960.Este será transcrito devido aos elementos apresentarem 
alterações na descrição e na respectiva importância final. Consideramos que apesar da 
discrepância destes factores, estes documentos devem anexar-se dado a designação do 
título da obra ser idêntica] 
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casa do Infante / intervenções 

Processo de Obras 

Doc20b ADGEMN 

DIRECÇÃO GERAL DOS EDÍFICIOS E MONUMENTOS NACIONAIS 
REPARTIÇÃO TÉCNICA 

ORÇAMENTO 

CASA DO INFANTE - PORTO 
Monumento Nacional 

Construção e colocação de elementos de iluminação nos tectos das diversas 
dependências. 

Obra de serralheiro 

Art°. l°-Construção de candelabros em latão na feição do Séc. XVHI, com 24 lumes, 
em braços devidamente patinados, electrificados e incluindo velas de 0,15ml.m, 
assentes e prontos a funcionar 
3 16.800$00 
Art°.2° - Idem, idem, com 18 lumes, assentes e prontos a funcionar 
2 8.400$00 
Art°.3° - Execução de uma lanterna em latão na feição do Séc. XV devidamente 
electrificada e colocada. 
1 2.100$00 
Art". 4o- Idem, de candelabros em ferro forjado na feição do Séc, XVII com 40 lumes, 
electrificados e compreendendo pacteres e copos de vidro pintados à côr de azeite e sua 
colocação 
4 23.100$00 
Art°.5° - Idem, idem, com 52 lumes e incluindo a sua colocação 
2 16.800S00 
Art°.6° - Construção de lanternas em ferro forjado na feição do Séc. XVII devidamente 
electrificadas e colocadas 
3 4.000$00 
Importa esta estimativa na quantia de SETENTA E UM MIL E DUZENTOS 
ESCUDOS 

Porto 21 de Março del960. 
O Agente técnico de Engenharia Civil de Ia classe, 

Manuel P. (ilegível) 
Visto 
O Arquitecto Chefe da Secção 
Alberto da Silva Bessa 

[Este Orçamento refere-se ao Auto de Vistoria com o mesmo título de 30/6/1960 
adjudicada a Domingos da Silva Correia. Os elementos descritos nas obras são os 
mesmos, motivo pelo qual julgamos não ser necessário a transcrição do Auto de 
Vistoria] 
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Processo de Obras 

Doc.21a ADGEMN 

DIRECÇÃO GERAL DOS EDIFÍCIOS E MONUMENTOS NACIONAIS 
REPARTIÇÃO TÉCNICA 

MEMÓRIA 

CASA DO INFANTE PORTO 
Monumento Nacional 

Acabamentos das paredes e tectos dos serviços sanitários e de outras dependências 
do monumento. 

Para o prosseguimento das obras de restauro e adaptação deste monumento foi 
organizada a presente estimativa, na qual foram incluídos trabalhos de caracter diverso, 
determinados pela evolução de outros em curso, antecipadamente esclarecidos pelo 
estudo das pesquisas efectuadas. 
Com a execução deste plano de trabalhos pretende-se concluir a obra de estucador 
respectivamente nos corpos principal e posterior do monumento. 
Tendo em vista este objectivo, foram previstos e incluídos nesta estimativa os trabalhos 
seguintes: 

a) Execução de emboco, reboco e guarnecimento das paredes interiores do corpo 
posterior. 
b) Impermeabilização das paredes interiores do corpo principal com argamassa de 
cimento, areia e hidrofugo e execução do emboço, reboco e guarnecimento final. 
c) Fornecimento e assentamento de azulejo colorido no revestimento das paredes 
dos serviços sanitários do corpo posterior. 
d) Idem de mosaico cerâmico no revestimento do pavimento e rodapé dos serviços 
sanitários do corpo posterior. 
e) Execução de emboço, reboco e guarnecimento a estuque dos tectos dos serviços 
sanitários, incluindo a sanca respectiva. 
f) Revestimento com argamassa apropriada da placa do tecto do rés-do-chão do 
corpo posterior incluindo o guarnecimento final. 
Os trabalhos descriminados bem como outros de carácter complementar, incluídos nesta 
estimativa, importam na quantia total de 97.500$00. 

Porto, 11 de Abril de 1960 

O Arquitecto de 2a classe, 
Alberto da Silva Bessa 

[Esta memória refere-se ao Auto de Vistoria com o mesmo título de 11/6/1960 
adjudicada a Baganha & Irmão Lda. e ao Orçamento de 11/4/1960. Os elementos 
descritos nas obras do Orçamento e do Auto de Vistoria são os mesmos, assim como as 
importâncias, motivo pelo qual consideramos não ser necessário a impressão do Auto de 
Vistoria] 
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Processo cie Obras 

Doc.21 b ADGEMN 

DIRECÇÃO GERAL DOS EDIFÍCIOS E MONUMENTOS NACIONAIS 
REPARTIÇÃO TÉCNICA 

ORÇAMENTO 

CASA DO INFANTE PORTO 
Monumento Nacional 

Acabamento das paredes e tectos dos serviços sanitários e de outras dependências 
do Monumento 

Obra de estucador 

Art0. - Io -Execução do emboço e reboco com argamassa de cimento, cal em pasta e 
areia, nas paredes impermeabilizadas das W.C. e andar do corpo posterior, 
compreendendo o seu guarnecimento final. 
565,20m2 18.369$00 
Art°. - 2o -Idem, idem, nos paramentos interiores das paredes dos andares do corpo 
frontal, compreendendo a sua prévia impermeabilização com argamassa isoladora de 
cimento e hidrófugo com areia e o guarnecimento final. 
475,00m2 24.937$50 
Art°. - 3o -Fornecimento de azulejo de primeira qualidade, colorido, de 0,11x0,11 ml. 
de dimensões e seu assentamento com argamassa de cimento, cal em pasta,, saibro e 
areia, nas paredes dos serviços sanitários do corpo posterior. 
107,00m2 24.610$00 
Art". - 4o -Idem, de mosaico cerâmico de cor creme, de 0,22x0,11 ml, de dimensões e 
seu assentamento com argamassa de cimento e areia no pavimento dos sanitários do 
corpo posterior, incluindo o rodapé. 
44,10m2 8.709S75 
Art°. - 5o -Execução de emboço e reboco com argamassa de cal em pasta gesso e areia, 
em enchimento de sanca e revestimento do tecto dos serviços sanitários do andar do 
corpo posterior, incluindo o fornecimento e fixação de placas de estafe com reforço 
apropriado e o estucamento final (medição em projecção). 
17,20m2 1,978$00 
Art°. -6 -Revestimento do tecto em placa de betão do r/c do corpo posterior com 
argamassa de cimento, cal em pasta e areia, incluindo a execução de sanca e o 
guarnecimento final com areia crivada (medição em projecção) 
241,70m2 11.480S75 

Transporte de entulhos 

Art". -7o -Transporte de terras e entulhos provenientes da execução dos diversos 
trabalhos em urso, para vazadouro publico fora da zona de protecção. 
255,500m3 7.665$00 
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Importa esta estimativa na quantia de NOVENTA E SETE MIL SETECENTOS 
ECINQUENTA ESCUDOS. 

Porto 11 de Abril de 1960. 
O Agente Técnico de Engenharia Civil, de Ia classe 

Manuel P. (ilegível) 
Visto 
O Arquitecto Chefe da Secção 
Alberto da Silva Bessa 

[Este Orçamento refere-se ao Auto de Vistoria com o mesmo título de 11/6/1960 
adjudicada a Baganha & Irmão e à Memória de 11/4/1960. Os elementos descritos nas 
obras do Orçamento e do Auto de Vistoria são os mesmos, assim como as importâncias, 
motivo pelo qual consideramos não ser necessário a transcrição do Auto de Vistoria] 
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casa do Infante I intervenções 

Processo de Obras 

Doc.22a ADGEMN 

DIRECÇÃO GERAL DOS EDÍFICIOS E MONUMENTOS NACIONAIS 

REPARTIÇÃO TÉCNICA 

MEMÓRIA 

CASA DO INFANTE D. HENRIQUE - PORTO 
Monumento Nacional 

Drenagem e lajeamento de pavimentos dos salões laterais e pátio posterior 

A presente estimativa diz respeito à execução do plano de obras de conclusão do 
pavimento dos salões laterais e pátio posterior, os quais só agora foi possível definir na 
presença dos vestígios postos a descoberto que permitiram assim assegurar o nível 
exacto do antigo pavimento, relativamente às restantes dependências. 
Nesta conformidade, foram previstos e incluídos nesta estimativa os trabalhos seguintes: 
a) Levantamento do lajedo do pavimento existente, e seu assentamento ao nível do 
primitivo, sobre massame devidamente impermeabilizado. 
b) Construção de um passeio em lajedo, ao longo da fachada do corpo posterior, assente 
sobre caixa de formigão. 
c) Recalcamento do alicerce e parede da fachada Nascente do corpo posterior, incluindo 
o refechamento das juntas, a impermeabilização do paramento à vista e pintura com 
betuminoso da parte abaixo do pavimento. 
d) Assentamento completo de canalização em tubos de betão para esgoto das águas 
pluviais do pátio posterior, incluindo a construção das caixas de visita com tampa de 
cantaria. 
e) Idem, de canalização em tubos de betão para drenagem dos pavimentos a concluir. 
f) Idem, de canalização de tubo de cimento para a condução do cabo armado de 
alimentação eléctrica, sobe os pavimentos a concluir incluindo as caixas de visita 
respectivas. 
g) Remoção dos entulhos provenientes dos trabalhos a executar. 

Os trabalhos previstos, bem como outros de carácter complementar incluídos nesta 
estimativa, importam na quantia total de 97.500$00. 

Porto, 12 de Abril de 1960. 
O Arquitecto de 2a classe, 

Alberto da Silva Bessa 

[Esta memória refere-se ao Auto de Vistoria com o mesmo título de 11/6/1960 
adjudicada a Saúl de Oliveira Esteves e ao Orçamento de 12/4/1960. Os elementos 
descritos nas obras do Orçamento e do Auto de Vistoria são os mesmos, assim como as 
importâncias, motivo pelo qual consideramos não ser necessário a transcrição do Auto 
de Vistoria] 

344 



casa do infante I intervenções 

Processo de Obras 

Doc22b ADGEMN 

DIRECÇÃO GERAL DOS EDÍFICIOS E MONUMENTOS NACIONAIS 
REPARTIÇÃO TÉCNICA 

ORÇAMENTO 

CASA DO INFANTE - PORTO 
Monumento Nacional 

Drenagem e lajeamento de pavimentos dos salões laterais e pátio posterior. 

Obra de pedreiro 

Art°. Io -Levantamento do lajeado de cantaria apicoada de 0,20 ml. de espessura dos 
pavimentos dos salões laterais do corpo central e seu novo assentamento com caixa de 
cascalho com betão ciclópico sobreposto na espessura total de 0,15 ml., 
compreendendo a escavação de terras, a preparação das cantarias aproveitáveis, o 
fornecimento de pedra em falta, o isolamento superfície com uma camada de argamassa 
impermeabilizadora, o refechamento de juntas e a arrumação de entulhos. 
273,00m2 54.600$00 
Art". 2o -Construção de um passeio com lajeado de cantaria existente e assente em 
argamassa de cimento e areia sobre o envolvimento do dreno das águas pluviais junto 
do monumento, incluindo o arranjo e apicoamento a tosco das pedras a aplicar e o 
refechamento de juntar 
34,00m2 2.890$00 
Art°.3° -Idem, do pavimento do pátio posterior com alvenaria rústica de pedra existente 
e assente na feição antiga sobre uma camada de areia de 0,10ml. de espessura, 
incluindo o rebaixamento do piso térreo actual e a arrumação dos materiais em depósito 
e entulhos escavados. 
129,10m2 11.619S00 
Art.°.4° -Recalcamento do alicerce e parede da fachada Nascente e do corpo posterior 
compreendendo a escavação de terras, a regularização da repisa exterior com a 
aplicação de pedra existente e assente em argamassa de cimento e areia, o refechamento 
de juntas, a impermeabilização da superfície com argamassa isoladora e duas camadas 
de produto especial e a arrumação dos entulhos. 
62,00m2 5.580$00 

Obra de trolha 

Art°.5°. - Construção completa de canalização de escoamento das águas pluviais do 
pátio posterior, junto do monumento, com tubos de cimento de 0,20M1. de diâmetro 
assentes em trincheira e incluindo a fundação de apoio em betão ciclópico, a ligação às 
caixas e a cobertura da vala com duas camadas de brita e uma de betão 
ciclópicosobrepostas e recalcadas, pronta a funcionar. 
30,00ml 3.750S00 
Art°.6°. - Idem, de canalização em ramais para drenagem de pavimentos dos armazéns 
com tubos de cimento de 0,10ml. de diâmetro e ligada à rede das águas pluviais do 

345 



casa do Infante / intervenções 

monumento, incluindo a escavação de terras, a fundação de apoio com betão ciclópico, 
a cobertura da tubagem com uma camada de brita de 0,25ml de altura, as ligações entre 
as caixas e a arrumação dos entulhos, pronta a funcionar. 
133,00ml 9.975S00 
Art°.7°. - Idem, de canalização para o cabo armado da instalação eléctrica no r/c do 
monumento com tubos de grés vidrado de 0,1 Oml de diâmetro e incluindo a abertura e 
aterramento da vala, furacão de paredes, ligações entre as caixas e a arrumação dos 
entulhos. „, „ 
30,00ml. 1 4 2 5 $ 0 0 

Art°.8°. - Idem, idem, do r/c aos quadros fixados nas paredes do monumento e 
incluindo a abertura de rasgos e a arrumação dos entulhos. 
14,00ml 1 2f0$00 
Art°.9°. - Construção de caixas de visita das canalizações do cabo eléctrico armado e de 
drenagem dos pavimentos dos armazéns, com 0,40x0,40x0,50 ml, de dimensões 
interiores e compreendendo a fundação de betonilha sobre caixa de brita, as paredes de 
tijolo burro assente e meia vez em argamassa de cimento e areia, as tampas de cantaria e 
a arrumação dos entulhos, prontas a funcionar. 
1 0 2.000$00 

Art°.10°. - Idem, idem, com a s dimensões de 0,50x0,50x0,50 ml. Na canalização 
de escoamento das águas pluviais do pátio posterior e incluindo o revestimento com 
argamassa impermeabilização e tampas hidráulicas, prontas a funcionar. 
A 1.200!|>0U 

Transporte de entulhos 

Art°.ll°. - Transporte de terras e entulhos provenientes da execução dos diversos 
trabalhos para vazadouro público fora da zona de protecção 
106,700m3 3 2 0 1 $ 0 0 

Importa esta estimativa na quantia de NOVENTA E SETE MIL E QUINHENTOS 
ESCUDOS. 

Porto, 12 de Abril de 1960 
O Agente Técnico de Engenharia Civil, Ia classe 

Manuel P. (Ilegível) 
Visto 
O Arquitecto Chefe da Secção 
Alberto da Silva Bessa 

[Este Orçamento refere-se ao Auto de Vistoria com o mesmo título de 11/6/1960 
adjudicada a Saúl de Oliveira Esteves e à Memória de 12/4/1960. Os elementos 
descritos nas obras do Orçamento e do Auto de Vistoria são os mesmos, assim como as 
importâncias, motivo pelo qual consideramos não ser necessário a impressão do Auto de 
Vistoria] 
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Processo de Obras 

Doc.23a ADGEMN 

DIRECÇÃO GERAL DOS EDÍFICIOS E MONUMENTOS NACIONAIS 
REPARTIÇÃO TÉCNICA 

MEMÓRIA 

CASA DO INFANTE PORTO 
Monumento Nacional 

Construção de tectos, esquadrias e guarnições de vãos com madeiras de castanho. 

Com o desenvolvimento dos trabalhos em curso, surge a necessidade de se encarar a 
execução dos pormenores duvidosos antes de se atingir a fase actual da obra. 
Nestas circunstâncias prevê-se a conclusão dos tectos de madeira no 2o pavimento do 
corpo posterior, a execução e colocação de esquadrias em diversos vãos e o seu 
guarnecimento com madeira de castanho. 
Assim foram previstos e incluídos na presente estimativa os trabalhos seguintes: 

a) Construção de chaceamento do tecto dos serviços sanitários do 2o. pavimento de 
corpo posterior. 
b) Idem de tecto do tipo camisa e saia, com madeira de castanho, armados em 
caixotões planos na sala e corredor anexo do 2o pavimento do corpo posterior. 
c) Reparação de portas de grossura, existentes, incluindo a substituição das 
ferragens e elementos de madeira, em mau estado. 
d) Construção de portas de grossura, em madeira de castanho, almofadadas na 
feição da época, incluindo o seu assentamento com ferragens apropriadas. 
e) Idem de portas em pinho e seu assentamento, com ferragens apropriadas nos 
serviços sanitários do corpo posterior. 
f) Idem de caixilhos de dois batentes e guilhotina e seu assentamento com 
ferragens nas fachadas do corpo principal. 
g) Reparação da caixilharia existente na fachada principal. 
h) Construção de alizares em madeira de castanho, moldurada na feição da época e 
seu assentamento no guarnecimento de vãos do corpo posterior. 
Os trabalhos mencionados bem como outros de caracter complementar compreendidos, 
importam na quantia total de 95.600$00. 

Porto 23 de Abril de 1960. 

O Arquitecto de 2a classe, 
Alberto da Silva Bessa 

[Esta memória refere-se aos Autos de Vistoria com o mesmo título de 15/6/1960 e ao de 
12/8/1960 adjudicada a Castro Reis & Lda. assim como ao Orçamento de 23/4/1960. Os 
elementos descritos nas obras do Orçamento e do Auto de Vistoria são os mesmos, 
assim como as importâncias, motivo pelo qual consideramos não ser necessário a 
transcrição dos Autos de Vistoria.] 

347 



casa do Infante I intervenções 

Processo cie Obras 

Doc.23b ADGEMN 

DIRECÇÃO GERAL DOS EDÍFICIOS E MONUMENTOS NACIONAIS 

REPARTIÇÃO TÉCNICA 

ORÇAMENTO 

CASA DO INFANTE PORTO 
Monumento Nacional 

Construção de tectos, esquadrias e guarnições de vãos com madeira de castanho 

Obra de carpinteiro 

Art". Io. - Construção de chaceamento do tecto dos serviços sanitários do andar do 
corpo posterior com vigamento de carvalho existentes em bom estado e compreendendo 
o fornecimento e aplicação das ferragens, pronto a receber as placas de estafe para 
reboco. 
17,85m2 1.338S75 
Art°.2°. - Construção de tectos de forro de camisa e saia com madeira de castanho do 
Minho de 0,018 ml. De espessura, em caixotões planos e armados na sala e corredor 
anexo do andar do corpo posterior, e seu assentamento sobre chaceamento tarugado e 
executado com vigamentos de carvalho existentes em bom estado e compreendendo a 
preparação dos barrotes a aplicar, guarnições, sanca perfilada, ferragens apropriadas. 
montagem de pranchas, etc. prontos a encerar (medição em projecção). 
65,43m2 26,172$00 
Art°.3°. - Reparação de portas exteriores em mau estado, de castanho de grossura e 
ferragens na feição da época, com o aproveitamento de madeiras existentes e incluindo 
o fornecimento e aplicação de novas peças em substituição dos madeiramentos e 
ferragens deterioradas, assentes e prontas a funcionar e pintar. 
28,20m2 8>460$00 
Art°.4°. - Construção e assentamento de portas exteriores de castanho com 0,05ml de 
espessura, engradadas em uma folha e almofadada na feição da época, incluindo o 
fornecimento e aplicação de ferragens apropriadas e prontas a funcionar e pintar, nas 
entradas do corpo posterior. 
7,3 lm2 6.030$75 
Art°.5°. - Idem, idem e com 0,90x0,04x2,55ml de dimensões, pronta a funcionar no 
vestíbulo das W.C. do andar do corpo posterior e para encerar. 
! 1.443S45 
Art°.6°. - Idem, idem e com 0,04ml de espessura, em portas interiores de duas folhas 
almofadadas e prontas a funcionar e encerar. 
2 5 3 6 19.020$00 
Art°.7°. - Execução de portas interiores em uma folha de pinho nacional de 0,032ml.de 
espessura, incluindo o aro e todas as ferragens, assentes nas W.C. do corpo posterior e 
prontas a funcionar e pintar. 
7,20m2 1-980S00 
Art°.8°. - Construção e assentamento de caixilhos exteriores de madeira de castanho de 
0,032ml, de espessura, de abrir, na feição dos existentes na fachada principal e a 
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colocar no r/c do corpo frontal, compreendendo os marcos e ferragens, prontos a 
envidraçar e pintar. 
6,93m2 2.564S10 
Art". 9o. - Idem, idem, do "tipo guilhotina" e a colocar nos corpos frontal e posterior 
prontos a envidraçar e pintar. 
18,67m2 7.187$95 
Art°10°. - Idem, idem, de caixilharia fixa nos salões laterais do corpo central e pronta a 
envidraçar e pintar. 
21,78m2 7 - 6 2 3 * 0 0 

A r f . i r . - Reparação de madeiramentos e ferragens da caixilharia existente em mau 
estado nas janelas dos andares da fachada principal, compreendendo o fornecimento e 
aplicação de novos elementos em substituição das peças deterioradas, assente e pronta a 
funcionar e pintar. 
18,15m2 3 6 3 0 $ 0 0 

Art°12°. - Construção de alizares moldurados de madeira de castanho com 0,06ml, de 
espessura e seu assentamento em vãos das portas interiores da sala e corredor do andar 
do corpo posterior. 
14,50m2 10.150$00 

Importa esta estimativa na quantia de NOVENTA E CINCO MIL E SEISCENTOS 
ESCUDOS. 

Porto, 23 de Abril de 1960. 

O Agente Técnico de Engenharia Civil, de Ia. Classe, 
Manuel P. (ilegível) 
Visto 
O Arquitecto Chefe da Secção 
Alberto da Silva Bessa 

349 



casa do Infante/ intervenções 

Processo de Obras 

Doc.24a ADGEMN 

DIRECÇÃO GERAL DOS EDÍFICIOS E MONUMENTOS NACIONAIS 
REPARTIÇÃO TÉCNICA 

MEMÓRIA 

CASA DO INFANTE - PORTO 
(Monumento Nacional) 

Pintura de rebocos e esquadrias diversas 

Dado o progressivo andamento dos trabalhos em curso neste momento resulta a 
necessidade de se encarar a realização de outros de caracter complementar a eles 
ligados, para assim se obter a sua conclusão total. 
Com este objectivo, foram previstos e incluídos na presente estimativa trabalhos de 
pintura que pela sua natureza, requerem uma execução urgente e são os seguintes: 

a) Pintura com tinta à base de óleo dos tectos e paredes interiores rebocados. 

b) Idem de caixilharia exterior com tinta de óleo. 

c) Idem de grades de ferro existentes com tinta especial, incluindo a decapagem da 
ferrugem. 

Os trabalhos mencionados bem como outros de caracter complementar, importam ma 
quantia total de 26.413$50. 

Porto, 30 de Abril de 1960. 

O Arquitecto de 2a classe, 
Alberto da Silva Bessa 

[Esta memória refere-se ao Auto de Vistoria com o mesmo título de 2/9/ 1960 
adjudicada a Joaquim de Almeida e ao Orçamento de 30/4/1960. Os elementos descritos 
nas obras são os mesmos, assim como as importâncias, salvo no Auto do Vistoria a 
aplicação do coeficiente de redução da praça de 0,993809 alterar a quantia final para 
26.250$00. Consideramos não ser necessário a transcrição do Auto de Vistoria.] 
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Processo de Obras 

Doc.24b ADGEMN 

DIRECÇÃO GERAL DOS EDIFÍCIOS E MONUMENTOS NACIONAIS 
REPARTIÇÃO TÉCNICA 

ORÇAMENTO 

CASA DO INFANTE - PORTO 
Monumento Nacional 

Pintura de rebocos e esquadrias diversas 

Obra de pintor 

Art°.P. - Pintura dos tectos e paredes interiores rebocadas a áspero no corpo posterior 
com duas demãos de tinta a água em base de óleo. 
617,00m2 25$50 15.733S50 

Art°.2°. - Idem, com duas demãos de tinta de óleo e uma demão de aparelho de tinta 
apropriada sobre as esquadrias de madeira dos vãos exteriores do monumento, incluindo 
a limpeza e emassamento das superfícies. 
256,00m2 30$00 7.680$00 
Art". 3o. - Idem, idem, sobre as grades de ferro dos vãos exteriores do monumento, 
incluindo a limpeza dos ferros e raspagem da tinta velha. 
80,00m2 37$50 3.000$00 

Importa esta estimativa na quantia de VINTE E SEIS MIL QUATROCENTOS E 
TREZE ESCUDOS E CINQUENTA CENTAVOS. 

Porto, 30 de Abril de 1960. 
O Agente Técnico de Engenharia Civil, de Ia classe, 

Manuel P. (ilegível) 

Visto 
O Arquitecto Chefe da Secção 
Alberto da Silva Bessa 

[Este Orçamento refere-se ao Auto de Vistoria com o mesmo título de 2/9/ 1960 
adjudicada a Joaquim de Almeida e à Memória de 30/4/1960. No entanto a importância 
final do Auto de Vistoria é de 26.250$00 dada a aplicação do coeficiente de redução de 
praça de 0,993809, apresentando o Orçamento a importância final de 26.413S00. Os 
elementos descritos nas obras são os mesmos, motivo pelo qual julgamos não ser 
necessário a transcrição do Auto de Vistoria] 
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Processo de Obras 

Doc.25a ADGEMN 

DIRECÇÃO GERAL DOS EDÍFICIOS E MONUMENTOS NACIONAIS 

REPARTIÇÃO TÉCNICA 

MEMÓRIA 

CASA DO INFANTE PORTO 
Monumento Nacional 

Diversos trabalhos de pedreiro e complementares das redes de saneamento e águas 
pluviais. 

Para prosseguimento da execução do projecto das obras de restauro e adaptação deste 
monumento, foi elaborada a presente estimativa, na qual foram incluídos os trabalhos 
determinados pela natural sequência do plano geral, em função das possibilidades da 
oportunidade da sua execução, os quais são as seguintes: 

a) Recalcamento cuidadoso e em profundidade do alicerce e paredes do lado Norte 
da antiga Alfandega Velha, incluindo a substituição de cantarias salitradas, a 
impermeabilização da parte abaixo do nível da passagem lateral e o refechamento das 
juntas do paramento aparente. 
b) Apeamento e reconstrução da parede lateral, em cantaria à fiada, no acesso 
coberto voltado à Praça do Infante D. Henrique, incluindo o tratamento do paramento 
aparente, na feição antiga. 
c) - Elevação da parede Sul do pátio posterior, para remate do seu coroamento, 
incluindo a impermeabilização apropriada e o tratamento do paramento à vista. 
d) - Desbaste cuidadoso das alvenarias salientes no paramento das paredes interiores 
do Io e 2° Pavimentos do corpo posterior, incluindo a limpeza e o refechamento das 
juntas, com argamassa de cimento e areia. 
e) - Entaipamento dum vão na parede de cantaria de grossura com dois paramentos à 
vista do salão Norte, com aplicação de cantaria à fiada na feição da existente. 
f) - Consolidação cuidadosa em profundidade de alicerces nas paredes do pátio do 
corpo central e cunhal da entrada principal. 
g) - Modificação das paredes dos sanitários do Io pavimento do corpo posterior. 
h) - Apeamento, reajustamento e montagem das aduelas do arco do acesso coberto à 
Praça do Infante D. Henrique. 
i) - Construção e assentamento de cantaria em degraus e soleiras. 
j) - Construção e assentamento de cachorros de cantaria iguais aos existentes, para 
apoio do vigamento dos tectos de madeira dos diversos salões. 
1) - Idem, idem da cornija em cantaria na feição da existente, para remate do 
coroamento do topo Norte do corpo posterior. 
m) - Idem, idem, dum vão para iluminação dos sanitários do 2o. Pavimento do corpo 
posterior. 
n) - Execução de forras de cantaria apicoada e sua aplicação em substituição de 
outras deterioradas nas paredes interiores. 
o ) - Execução do plano de saneamento e esgoto das águas pluviais, incluindo as 
câmaras de visita, interceptora e sifões. 
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p) - Transporte de entulhos provenientes dos trabalhos descritos, para fora da zona 
de protecção do monumento. 

Os trabalhos descritos, bem como outros de carácter complementar incluídos importam 
na quantia total de Esc. 96.900S00 

Porto, 2 de Maio de 1960. 
O Arquitecto de 2a classe 

Alberto da Silva Bessa 

[Esta memória refere-se ao Auto de Vistoria com o mesmo título de 20/7/1960 e ao de 
adjudicada a Saúl de Oliveira Esteves e ao Orçamento de 2/5/1960. Os elementos 
descritos nas obras do Orçamento e do Auto de Vistoria são os mesmos, assim como as 
importâncias, motivo pelo qual consideramos não ser necessário a impressão dos Autos 
de Vistoria.] 
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Processo de Obras 

Doc.25b ADGEMN 

DIRECÇÃO GERAL DOS EDIFÍCIOS E MONUMENTOS NACIONAIS 
REPARTIÇÃO TÉCNICA 

ORÇAMENTO 

CASA DO INFANTE PORTO 
Monumento Nacional 

Diversos trabalhos de pedreiro e complementares das redes de saneamento e águas 
pluviais. 

Obra de pedreiro 
Art". Io. Recalcamento cuidadoso e em profundidade do alicerce e paredes da fachada 
Norte dos armazéns para o pátio lateral compreendendo a escavação de terras. A 
regularização da repisa exterior com aplicação da pedra existente e assente em 
argamassa de cimento e areia, o refechamento de juntas, a impermeabilização da 
superfície com argamassa isoladora e duas camadas de produto especial e a arrumação 
dos entulhos. 
81.00m2 9 - 7 2 0 $ 0 0 

Art°.2°. Apeamento das paredes lateral e sobre o arco interior de cantaria tosca em 
fracas condições de segurança no acesso coberto para a Rua do Infante D. Henrique, e 
sua reconstrução com a pedra de fiada existente e assente em argamassa de cimento e 
areia, incluindo escoramentos e a arrumação das pedras e entulhos. 
44,00m2 5.500SOO 
Ãrt°.3°Elevação da parede Sul do pátio posterior com coroamento de cantaria tosca 
existente e assente à fiada em argamassa de cimento e areia, incluindo a vedação 
impermeabilizada do paramento voltado ao prédio vizinho. 
12,00m2 . 1 8 0 0 $ 0 0 

Art°.4° Esponteiramento cuidadoso das alvenarias salientes das paredes interiores do r/c 
e andar e da fachada Nascente do corpo posterior para a execução de reboco, incluindo a 
limpeza e refechamento de juntas com argamassa de cimento e areia e a arrumação dos 
entulhos. 
330,40m2 14.868S00 
Art°.5°Entaipamento de um vão de portal da parede de grossura e de dois paramentos à 
vista do salão Norte para o pátio lateral com aplicação de cantaria de fiada existente e 
assente na feição da época em argamassa de cimento e areia, incluindo 
escoramentos, pranchas apropriadas e a arrumação das pedras e entulhos. 
8,250m3 3.712S50 
Art°.6°Consolidação cuidadosa e em profundidade de alicerces em mau estado nas 
paredes do pátio do corpo central e cunhal da entrada principal com aplicação de pedra 
existente e assente em argamassa de cimento e areia, incluindo a escavação de terras, 
escoramentos e a arrumação dos entulhos. 
4,750m3 950$00 
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Art°.7°Modifícação das paredes interiores dos serviços sanitários do r/c do corpo 
posterior, previstas em alvenaria de reboco para cantaria tosca com um paramento 
rusticado' na feição das paredes existentes e executadas nas condições inicialmente 
consideradas. 
7,350m3 lAim° 
Art°.8° Apeamento e novo reajustamento das aduelas descidas do arco de cantaria com 
2,00ml. de vão em tecto do acesso coberto para a Rua do Infante D. Henrique, incluindo 
o'aproveitamento das pedras existentes e assentes em argamassa de cimento em areia 
fina, o cimbre e aplicação de uma tirante de ferro interiormente envolvido em argamassa 
de betão. , _ 
j 624S00 
Art°.9°Construção de cantarias apicoadas a fino e assentes em degraus e soleiras de 
vãos de portas e janelas dos corpos dos armazéns e pátios. 
3,930m3 4 7 1 6 $ 0 0 

Art°.10°Idem, de soleiras especiais de cantaria com dois paramentos à vista apicoados a 
fino e seu assentamento nos vãos superiores da escada de acesso ao corpo posterior, em 
substituição de iguais elementos em mau estado e a remover para lugar próprio. 
2 2.700S00 
Art°.ll° Idem de cachorros na feição da época com pedra de cantaria existente e seu 
assentamento em argamassa de cimento e areia nas paredes dos salões laterais do corpo 
central, incluindo o corte dos existentes, armação de pranchas, abertura de caixa e a 
limpeza e arrumação de entulhos. 
1 2 1.650$00 
Art°.12°Idem, de cornija na feição da época com pedra de cantaria existente e assente 
em argamassa de cimento e areia na empena da parede Norte do corpo posterior, 
compreendendo o beiral e remate do telhado, montagem de andaimes e arrumação de 
entulhos. 
12,00ml 3 - 6 0 0 * 0 0 

Art°.13°Idem, da nova janela com o vão livre de 1,05x0,62 ml. na parede Norte do 
corpo posterior, compreendendo o arranjo e aplicação das cantarias existentes, abertura 
do vão, escoramentos, pranchas e a arrumação das alvenarias e entulhos, pronta a 
receber a grade de ferro 
! 950$00 
Art°.14°Execução de forras de cantaria apicoada de 0,15 ml. de espessura média com 
pedra existente e assente em argamassa de cimento e areia em substituição de iguais 
elementos deteriorados nas paredes interiores do r/c do corpo posterior e salões laterais 
e central dos armazéns, compreendendo a abertura de caixa, prancha e a arrumação dos 
entulhos 
100,00m2 12.500$00 
Obra de Trolha 
Art°.15°Construção do ramal da rede de saneamento do monumento pelos Serviços 
Municipalizados das Aguas e Saneamento da cidade do Poro, em ligação da câmara 
interceptora ao colector da rua exterior, compreendendo o fornecimento, e colocação da 
tubagem apropriada, a abertura e aterramento da vala e a reposição do pavimento 
existente, pronto a funcionar. 
! 3.850$00 
Art°.16°Revestimento da canalização de tubos de grés da rede de saneamento através do 
interior do monumento com argamassa de betão ciclópico na secção de 0,75x0,15ml.em 
anel de envolvimento. 
61,00ml. 1 9 8 2 $ 5 0 
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Art0.17°Construção completa de canalização de escoamento das águas pluviais do pátio 
lateral e junto do monumento, com tubos de cimento de 0,20 ml.de diâmetro assentes 
em trincheira e incluindo a fundação de apoio em betão ciclópico, a ligação às caixas e a 
cobertura da vala com duas camadas de brita e uma de betão ciclópico sobrepostas e 
recalcadas, pronta a funcionar. 
25,00ml. 5 5 0 0 $ 0 ° 
Art°. 18°Modificação da câmara interceptora da rede de saneamento do Monumento 
com alteração das paredes previstas em pedra de alvenaria de perpeanho existente para 
tijolo burro assente a uma vez e das dimensões interiores de l,00xl,00x2,00ml.para 
l,00xl,00x2,50ml., compreendendo a execução dos restantes trabalhos complementares 
nas condições inicialmente consideradas, pronta a funcionar. 
j 1.450S00 
Art°.19°Idem, idem, das caixas de visita no pátio e corpo central, com alteração das 
paredes previstas em tijolo ao alto para tijolo assente a uma vez e das dimensões 
interiores de 0,50xO,50xO,50ml. Para I,00x0,90x2,35ml. prontas a funcionar. 
2 6.450$00 
Arto.20°Idem, idem, nas caixas de visita do r/c do corpo posterior, com alteração das 
paredes previstas em tijolo ao alto para tijolo assente a meia vez e das dimensões 
interiores de 0,60x0,60 xl,00ml. Para l,ooxl,00x0,70ml. prontas as funcionar. 
3 650S00 
Art°.21°Idem, idem, da rede de escoamento das águas pluviais do pátio central do 
monumento, com alteração das paredes previstas em tijolo ao alto para tijolo assente a 
uma vez e das dimensões interiores de 0,50x0,50x0,50ml. para I,00x0,80x2,20ml., 
prontas a funcionar. 
4 5.550$00 
Art°.22°Idem, idem, do corpo central e das dimensões interiores de 0,50x0,50x0,50ml., 
para o,80x0,80xl,60ml., prontas a funcionar. 
2 2.750$00 
Art0.23°Idem, idem, do pátio lateral com alteração das paredes previstas em tijolo ao 
alto para tijolo assente a meia vez e das dimensões interiores de 0,50xO,50xl,OOml. para 
0,80x0,70xl,60ml., prontas a funcionar. 
2 1.500$00 
Art°.24°Construção de uma caixa de visita da rede de escoamento das aguas pluviais do 
r/c do corpo posterior comO,50xO,50xO,70ml. de dimensões interiores e compreendendo 
a fundação de betonilha sobre caixa de brita, às paredes de tijolo burro assente a meia 
vez com argamassa de cimento e areia, o revestimento interior com argamassa 
impermeabilizadora, cobertura em placa de betão com tampa hidráulica e a escavação e 
arrumação das terras e entulhos, pronta a funcionar. 
j 600$00 

Transporte de entulhos 
Art°.250Transporte de terras e entulhos provenientes da execução dos diversos trabalhos 
para vazadouro publico fora da zona de protecção. 
61,900m3 1.857S00 

Importa esta estimativa na quantia de NOVENTA E SEIS MIL E NOVECENTOS 
ESCUDOS 

Porto, 2 de Maio de 1960. 
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O Agente Técnico de Engenharia Civil, de Ia classe, 
Manuel P. (ilegível) 

Visto 
O Arquitecto Chefe da Secção 
Alberto da Silva Bessa 

[Este Orçamento refere-se ao Auto de Vistoria com o mesmo título de 20/7/1960 
adjudicada a Saúl de Oliveira Esteves e à Memória de 2/5/1960. Os elementos descritos 
nas obras do Orçamento e do Auto de Vistoria são os mesmos, assim como as 
importâncias, motivo pelo qual consideramos não ser necessário a transcrição dos Autos 
de Vistoria] 
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Processo de Obras 

l)oc.26a ADGEMN 

DIRECÇÃO GERAL DOS EDÍFICIOS E MONUMENTOS NACIONAIS 
REPARTIÇÃO TÉCNICA 

MEMÓRIA 

CASA DO INFANTE PORTO 
Monumento Nacional 

Obras complementares do restauro do corpo frontal e salões laterais do pátio 
anexo. 

A presente estimativa foi elaborada de acordo com as exigências dos trabalhos em curso 
e depois de devidamente esclarecias as dúvidas que se opunham ã sua execução inicial. 

Nesta conformidade foram efectuadas pesquisas e consequentes estudos os quais 
permitiram a orientação deste plano de trabalhos a seguir descriminados: 

a ) - Recalcamento interior da base da parede e alicerce de fachada principal, com 
alvenaria de grossura na feição existente. 
b) - Levantamento de lajeado de cantaria e sua reposição em nível inferior, incluindo a 
preparação e drenagem da caixa. 
c) - Execução de cantaria e sua aplicação nas paredes do corpo principal em substituição 
das existentes em mau estado, incluindo a abertura da caixa e a remoção dos detritos 
provenientes da execução dos trabalhos. 
d) -Tratamento cuidadoso e apropriado do paramento de alvenaria da fachada posterior 
do corpo principal, incluindo a substituição da pedra em mau estado e o refechamento e 
impermeabilização das juntas. 
e) -Apeamento parcial de uma parede existente no salão "Norte" do pátio central, 
incluindo a remoção dos materiais aproveitáveis e dos entulhos. 
f) - Construção de cachorros em cantaria na feição da época e sua aplicação para apoio 
das vigas dos tectos. 
g) - Idem, da escada de betão armado para acesso aos diversos pavimentos do corpo 
principal. 
Os trabalhos mencionados bem como outros de carácter complementar incluídos nesta 
estimativa importam na quantia no total de NOVENTA E UM MIL E QUINHENTOS 
ESCUDOS. 

Porto, 6 de Maio de 1960 
O Arquitecto de 2o Classe 

Alberto da Silva Bessa 

[Esta memória refere-se ao Auto de Vistoria com o mesmo título de 30/6/1960 
adjudicada a Ferreira dos Santos & Rodrigues ao Orçamento de 6/5/1960. Os elementos 
descritos nas obras do Orçamento e do Auto de Vistoria são os mesmos, assim como as 
importâncias, motivo pelo qual consideramos não ser necessário a impressão do Auto de 
Vistoria] 
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Processo de Obras 

Doc.26b ADGEMN 

DIRECÇÃO GERAL DOS EDÍFICIOS E MONUMENTOS NACIONAIS 
REPARTIÇÃO TÉCNICA 

ORÇAMENTO 

CASA DO INFANTE PORTO 
Monumento Nacional 

Obras complementares do restauro do corpo frontal e salões laterais do pátio 
anexo. 

Demolições 
Art°.l°.Picagem dos rebocos em mau estado dos paramentos interiores das paredes dos 
andares do corpo frontal e refechamento de juntas das alvenarias com argamassa de 
cimento de areia, incluindo a limpeza e arrumação de entulhos, prontos a receber o 

Obra de pedreiro 
Art°.2°. Recalcamento interior da base da parece e alicerce da fachada principal do 
corpo frontal com alvenaria de grossura existente e assente em argamassa de cimento e 
areia, incluindo os escoramentos, escavação de terras, o desbaste das pedras salientes e 
tratamento do paramento resultantes com pedra de fiada na feição existente, o 
refechamento de juntas e a arrumação de entulhos. 
10,000m3 4 2 5 0 $ 0 ° 
Art°3°. Levantamento do lajeado de cantaria apicoada a fino de0,20ml. de espessura do 
pavimento do r/c do corpo frontal e seu novo assentamento em caixa de cascalho com 
betão ciclópico sobreposto na espessura total de 0,15ml., compreendendo a escavação 
de terras, a preparação das cantarias aproveitáveis e o fornecimento da pedra nova em 
falta, a impermeabilização da caixa com argamassa isoladora, o refechamento de juntas 
e a arrumação de entulhos. ™«<;n 
83,00m2 l ij11^^ 
Art°4°.Construção de forras de cantaria apicoada de 0,15ml. De espessura media com 
pedra existente e assentes em argamassa de cimento e areia e em substituição de iguais 
elementos deteriorados nas paredes interiores do r/c do corpo frontal e salões laterais do 
pátio anexo, compreendendo a abertura de caixa, pranchas e arrumação de entulhos. 
128,00m2 16.000S00 
Art°5°.Idem, idem, na parede de fachada posterior do Io andar do corpo frontal ate a 
altura de 10 metros do solo, incluindo pranchas, a abertura da caixa, o corte das pedras 
salientes, a limpeza das superfícies e a arrumação dos entulhos. 
'52,00m2 9.100S00 
Art°60.Tratamento cuidadoso das alvenarias e cantarias à vista da fachada posterior dos 
2o e 3o andares do corpo frontal até ao nível da cornija a 16,50metros de altura do solo, 
compreendendo a montagem de pranchas, a substituição de pedras em mau estado, a 
limpeza das superfícies e a arrumação dos entulhos 
60.00m2 6 0 0 0 $ 0 0 
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Art°7°. Apeamento e reconstrução parcial da parede interior do salão Norte do pátio 
central em cantaria de fiada com dois paramentos à vista aparelhados a tosco e assente 
em argamassa de cimento e areia, compreendendo a aplicação da pedra existente e a 
aproveitar, escoramentos, pranchas e a arrumação das pedras e entulhos. 
12,000m3' u 3.000$00 
Art°.8°. Construção de cachorros de cantaria com pedra existente aparelhada a tosco na 
feição as época e assentes nas paredes do r/c do corpo frontal e dos salões laterais do 
pátio anexo, incluindo o corte dos actuais, a abertura e preparação da caixa, 
escoramentos, prancha e a arrumação dos entulhos. 
■•p. 1.750ÎMJU 

Obra de cimenteiros 
Art". 9°.Construção da escada de cimento armado para acesso aos andares do corpo 
frontal incluindo a abertura de roços, a execução das cofragens e a limpeza e arrumação 
dos entulhos. „™*™ 
10,500m3 2 1 0 0 0 $ 0 0 

Transportes de entulhos 
Arto.10°.Transporte das terras e entulhos provenientes da execução dos diversos 
trabalhos para vazadouro publico fora da zona de protecção. 
83,000m3 2  4 9 0 $ 0 ° 

Importa esta estimativa a quantia de NOVENTA E UM MIL E QUINHENTOS 
ESCUDOS. 

Porto, 6 de Maio de 1960, 
O Agente Técnico de Engenharia Civil de Ia classe 

Manuel P. (ilegível) 
Visto 
O Arquitecto Chefe da Secção 
Alberto da Silva Bessa 

(Este Orçamento referese ao Auto de Vistoria com o mesmo título de 30/6/1960 
adjudicada a Ferreira dos Santos & Rodrigues e à Memória de 6/5/1960. Os elementos 
descritos nas obras do Orçamento e do Auto de Vistoria são os mesmos, assim como as 
importâncias, motivo pelo qual consideramos não ser necessário a transcrição do Auto 
de Vistoria] 
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casa do infante / intervenções 

Processo de Obras 

Doc.27a ADGEMN 

DIRECÇÃO GERAL DOS EDÍFICIOS E MONUMENTOS NACIONAIS 
REPARTIÇÃO TÉCNICA 

MEMÓRIA 

CASA DO INFANTE - PORTO 
(Monumento Nacional) 

Fornecimento e colocação de madeiras em tectos e escadas de betão do corpo 
frontal 

Concluída a estrutura em betão armado dos pavimentos do corpo frontal e respectiva 
escada de acesso, foram definidos os elementos de acabamento de harmonia com a 
feição da época do Séc. XVJJ de forma a que o conjunto fique devidamente integrado 
nas características próprias. 
Desta forma foram previstos revestimentos com madeira de castanho não só nos tectos 
como também da escada, os quais serão trabalhados dentro dos pormenores elaborados, 
prevendo-se as moldurações necessárias dentro do espírito da época referida. 
O tecto do último pavimento, dada a circunstância de corresponder a um andar edificado 
em época posterior à restante construção, foi previsto dentro de uma feição mais simples 
embora enquadrado dentro do espírito da época. 
Com este objectivo foram previstos e incluídos na presente estimativa os trabalhos 
seguintes: 

a)- Revestimento do tecto da escada com forro de castanho moldurado incluindo a 
colocação de réguas para a sua fixação. 
b) - Idem, do tecto vigado do rés-do chão, com forro de castanho trabalhado na feição 
da época, incluindo colocação de réguas para a sua fixação. 
c) - Construção de chaceamento tarugado no tecto do ultimo pavimento, pronto a 
receber o estafe e respectivo reboco, incluindo uma sanca singelamente moldurada em 
madeira de castanho para demarcação do esquartelamento do mesmo. 
d) - Fornecimento da madeira de castanho com 0,04 de espessura e seu assentamento no 
revestimento dos degraus de betão da escada de acesso aos andares, com molduração 
apropriada e fixação adequada. 
e) -Construção de rodapé em madeira de castanha e seu assentamento no guarnecimento 
dos degraus referidos. 
Os trabalhos referidos, bem como outros de carácter complementar incluídos nesta 
estimativa, importam na quantia total de 97.910$60. 

Porto, 25 de Junho del960. 
O Arquitecto de 2a classe, 

Alberto da Silva Bessa 

[Esta memória refere-se ao Auto de Vistoria com o mesmo título de 23/8/ 1960 
adjudicada a Altino Coelho e ao Orçamento de 25/6/1960. Os elementos descritos nas 
obras são os mesmos, assim como as importâncias, motivo pelo qual consideramos não 
ser necessário a impressão do Auto de Vistoria.] 
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casa do Infante / intervenções 

Processo de Obras 

Doc.27b ADGEMN 

DIRECÇÃO GERAL DOS EDÍFICIOS E MONUMENTOS NACIONAIS 
REPARTIÇÃO TÉCNICA 

ORÇAMENTO 
CASA DO INFANTE - PORTO 

Monumento Nacional 

Fornecimento e colocação de madeiras em tectos e escadas de betão do corpo 
frontal 
Obra de carpinteiro 
Art". Io. - Revestimento do teto de betão da escada de acesso aos andares do corpo 
frontal, compreende o fornecimento de forro de castanho do Minho de 0,018 m. de 
espessura sobre chaceamento armado com madeiras existentes e constituído por réguas 
aplicadas em tornos de fixação incluindo guarnecimentos, sanca perfilada, abertura de 
orifícios montagem de pranchas, etc.. pronto a encerar (medição em projecção). 
82,00m2 350$00 28.700S00 
Art°.2°. - Idem, idem, no r/c do corpo frontal e do tipo vigado ma feição da época, 
pronto a encerar (medição em projecção). 
55,62m2 430$00 23.916$60 
Art°.3°. - Construção de chaceamento tarugado do tecto do andar superior do corpo 
frontal com vigamentos de carvalhos existentes em bom estado e compreendendo o 
fornecimento e aplicação das ferragens necessárias, pronto a receber as placas de estafe 
para reboco. 
152,60m2 75$00 11.445$00 
Art°.4°. -Idem, de sanca moldurada de madeira de castanho do Minho com 0,03 m. de 
espessura e seu assentamento do tecto de reboco do andar superior do corpo frontal, 
pronto a encerrar. 
25,oom2 275S00 6.875$00 
Art°. 5o. -Fornecimento de madeira de castanho do Minho de 0,04m. de espessura e sua 
colocação em revestimento dos degraus e patamares da escada de acesso aos andares do 
corpo frontal, incluindo a abertura de orifícios e a aplicação de tornos de fixação, 
prontos a encerar. 
74,40m2 335$00 24.924$00 
Art0. 6o. -Construção de rodapé moldurado de madeira de castanho com 0,25x0,03 m. de 
secção e assente nos degraus e patamares da escada de acesso aos andares do corpo 
frontal, pronto a encerar. 
41 OOrnl 50$00 2.050S00 
Importa esta estimativa na quantia de NOVENTA E SETE MIL E NOVECENTOS E 
DEZ ESCUDOS E SESSENTA CENTAVOS. 

Porto, 25 de Junho de 1960. 
O Agente Técnico de Engenharia Civil, Pelasse, 

Manuel P. (ilegível) 
O Arquitecto Chefe da Secção 
Alberto da Silva Bessa. 
[Este Orçamento refere-se ao Auto de Vistoria com o mesmo título de 23/8/1960 
adjudicada a Altino Coelho. Os elementos descritos nas obras são os mesmos, motivo 
pelo qual julgamos não ser necessário a transcrição do Auto de Vistoria] 
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casa do Infante I intervenções 

Processo de Obras 

Doc.28a ADGEMN 

DIRECÇÃO GERAL DOS EDÍFICIOS E MONUMENTOS NACIONAIS 
REPARTIÇÃO TÉCNICA 

MEMÓRIA 

CASA DO INFANTE - PORTO 
(Monumento Nacional) 

Conclusão dos pavimentos de madeira e guarda da escada do corpo frontal 

Em prosseguimento das obras de restauro deste monumento e para que a sua 
inauguração tenha lugar dentro da data oficialmente estabelecida, organizou-se a 
estimativa das obras acima referidas. 
Assim e relativamente aos trabalhos de carpintaria que falta concluir, foram previstos 
neste processo os seguintes: 

a}- O fornecimento e a aplicação de soalho de pinho em revestimento das lajes de betão 
armado dos pavimentos dos andares. 

b) - Idem, idem, de rodapé moldurado de pinho nos pavimentos referidos em a). 

c) - Construção e assentamento de uma porta de folha em madeira de castanho na feição 
da época, no vão da escada do r/c. 

d) - Idem, idem, de uma guarda de segurança na feição da época e em madeira de 
castanho, nas escadas de acesso aos andares. 

e) - Idem, idem, da escada de um lanço com madeiras de castanho na feição da época no 
1° andar, compreendendo todos os elementos. 

f) - Infusão apropriada e enceramento dos pavimentos e escadas dos andares. 

Imposta esta estimativa na quantia de Esc. 81.000$00. 

Porto, 23 de Julho de 1960. 
O Arquitecto de 2a classe, 

Alberto da Silva Bessa 

[Esta memória refere-se ao Auto de Vistoria com o mesmo nome de 20/9/1960 
adjudicada a Altino Coelho e reporta-se ao Orçamento de 23/7/1960. Devido aos 
elementos descritos serem idênticos não foi transcrito o Auto de Vistoria] 
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casa do Infante / intervenções 

Processo de Obras 

Doc.28b ADGEMN 

DIRECÇÃO GERAL DOS EDIFÍCIOS E MONUMENTOS NACIONAIS 
REPARTIÇÃO TÉCNICA 

ORÇAMENTO 

CASA DO INFANTE - PORTO 
Monumento Nacional 

Conclusão dos pavimentos da madeira e guarda da escada do corpo frontal 

Obra de carpinteiro 

Art". Io. - Revestimento de lajes de betão dos pavimentos dos andares do corpo frontal 
com soalho de pinho macheado de 0,032m. de espessura, devidamente imunizado e a 
fornecer, sobre réguas de castanho existentes e assentes em asfalto com o espaçamento 
livre de 0,30 m. 
390,66m2 36.136S05 
Art°. 2o. - Construção de rodapé moldurado de pinho nacional com 0,19 x0,026m. de 
secção e assente nos pavimentos dos andares do corpo frontal 
123^00ml 2-4 6°S°° 
Art°. 3o . - Idem, de uma porta interior de castanho com 1,00 x0,04x2,15m.de 
dimensões, engradada em uma folha e almofadada na feição da época, incluindo o 
fornecimento e aplicação das madeiras e ferragens apropriadas, assente e pronta a 
funcionar e pintar, no vão da escada do r/c do corpo frontal 
j 1.741$20 
Art0.* 4o. - Idem, da guarda de segurança com 0,90 m. de altura na escada de acesso aos 
andares do corpo frontal, incluindo balaustres torneados, pilastras prismáticas, chapim e 
corrimão de madeira de castanho na feição da época, assente. 
50,10ml 23.797$50 
Art°. 5o. - Idem e assentamento da escada de um lanço com madeiras de, castanho para 
acesso ao gabinete do Io andar do corpo frontal, constituída por um patamar, seis 
degraus, guarda com balaustres torneados, pilastra primática terminal, chapim e 
corrimão na feição da época e com 3,20 x l,45m. de dimensões (em planta), incluindo 
os vieamentos da estrutura de fixação e a infusão e enceramento dos pisos. 
j & 4.750S00 

Obra de pintor 

Art.°- 6o. - Infusão apropriada e enceramento geral dos pavimentos e escadas de 
madeira dos andares do corpo frontal e posterior, incluindo o afagamento e raspagem 
dos soalhos e degraus. 
692,30m2 12.115S25 
Importa esta estimativa na quantia de OITENTA E UM MIL ESCUDOS 

Porto, 23 de Junho de 1960 
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casa do Infante / intervenções 

O Agente Técnico de Engenharia Civil, de Ia classe, 
Manuel P. (ilegível) 

Visto 
O Arquitecto Chefe da Secção 
Alberto da Silva Bessa 

[Este Orçamento refere-se ao Auto de Vistoria com o mesmo título de 20/9/1960 
adjudicada a Altino Coelho e à Memória de 23/7/1960. O Auto de Vistoria não foi 
transcrito pelos motivos anteriormente referidos] 
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casa do Infante / intervenções 

Processo de Obras 

Doc.29a ADGEMN 

DIRECÇÃO GERAL DOS EDÍFICIOS E MONUMENTOS NACIONAIS 
REPARTIÇÃO TÉCNICA 

MEMÓRIA 

CASA DO INFANTE PORTO 
Monumento Nacional 

Enceramento de madeiramentos em tetos e restauro de portas 

Como complemento do plano de obras já executado procedeu-se à elaboração da 
presente estimativa na qual foram incluídos os trabalhos a seguir discriminados: 

a) Reconstrução de portas engradadas e com bandeira, constituídas por elementos 
vazados em madeira de casquinha, compreendendo a substituição das ferragens da 
época e o enceramento pelas duas faces. 
b) Construção e assentamento de uma porta igual às existentes, em madeira de 
casquinha, pronta a funcionar. 
c) Infusão e enceramento de tetos de vários tipos em madeira de castanho, 
incluindo a preparação das superfícies das mesmas. 
d) Transporte de entulhos para fora da zona de protecção, incluindo a limpeza das 
dependências do rés-do-chão. 

Os trabalhos mencionados bem como outros de carácter complementar incluídos, 
importam na quantia total de 79.888$20. 

Porto, 27 de Junho de 1960. 

O Arquitecto de 2a classe, 
Alberto da Silva Bessa 

[Esta memória refere-se ao Auto de Vistoria com o mesmo título de 18/8/1960 
adjudicada a Domingos da Silva Correia e ao Orçamento de 27/6/1960. Os elementos 
descritos nas obras do Orçamento e do Auto de Vistoria são os mesmos, assim como as 
importâncias, motivo pelo qual consideramos não ser necessário a transcrição do Auto 
de Vistoria] 
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casa do Infante / intervenções 

Processo de Obras 

Doc29b ADGEMN 

DIRECÇÃO GERAL DOS EDÍFICIOS E MONUMENTOS NACIONAIS 
REPARTIÇÃO TÉCNICA 

ORÇAMENTO 

CASA DO INFANTE PORTO 
Monumento Nacional 

Enceramento de madeiramentos em tetos e restauro de portas: 

Obra de carpinteiro 
Art°.l°. Reconstrução de portas engradadas e com bandeira, constituídas por elementos 
vazados e em duas folhas de madeira de casquinha d 0,03 7m. de espessura, na feição 
das existentes em mau estado nos vãos superiores da escada do corpo central e 
compreendendo a substituição dos madeiramentos e ferragens da época deterioradas, o 
fornecimento e aplicação das peças em falta e o enceramento, assentes e prontas a 
funcionar. 
15,12m2 7.786S80 
Art°.2°.Construção e assentamento de uma porta engradada e com bandeira, constituída 
por elementos vasados e em duas folhas de madeira de casquinha de 0,037 m. de 
espessura, na feição das existente e em falta num dos vãos superiores da escada do 
corpo central, incluindo ferragens apropriadas e o enceramento, pronta a funcionar. 
7,56m2 7.200S90 

Obra de pintor 
Art°.3°.Infusão e enceramento das madeiras à vista em tetos de camisa e saia dos corpos 
dos armazéns e andares do corpo frontal, incluindo a preparação das superfícies 
(medição em projecção). 
1.079,35m2 48.570$75 
Art°.4°.Idem, idem, dos tetos vigados na feição da época, do r/c do corpo frontal e 
acesso coberto para a Rua do Infante D. Henrique (medição e Projecção) 
69,86m2 3.667S65 
Art°.5°.Idem, idem, do teto de caixotões do andar do corpo posterior (medição em 
projecção) 
164,34m2 10.682$10 

Trabalhos de entulhos 
Art°.6°.Transporte de terras e entulhos provenientes dos trabalhos em curso para 
vazadouro público fora da zona de protecção. 
66,000m3 1980$00 

Importa esta estimativa na quantia de SETENTA E NOVE MIL OITOCENTOS E 
OITENTA OITO ESCUDOS E VINTE CENTAVOS. 

Porto, 27 de Julho de 1960. 
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casa do Infante I intervenções 

O Agente Técnico de Engenharia Civil, de Ia classe, 
Manuel P. (ilegível) 

Visto 
O Arquitecto Chefe da Secção 
Alberto da Silva Bessa 

[Este Orçamento refere-se ao Auto de Vistoria com o mesmo título de 18/8/1960 
adjudicada a Domingos Correia e à Memória de 27/6/1960. Os elementos descritos nas 
obras do Orçamento e do Auto de Vistoria são os mesmos, assim como as importâncias, 
motivo pelo qual consideramos não ser necessário a transcrição dos Autos de Vistoria] 
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casa do Infante / intervenções 

Processo de Obras 

Doc.30a ADREMN 

MINISTÉRIO DAS OBRAS PUBLICAS 
DIRECÇÃO GERAL DOS EDIFÍCIOS E MONUMENTOS NACONAIS 

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DOS MONUMENTOS NACIONAIS 
Repartição Técnica 

2a Secção 

AUTO DE VISTORIA E MEDIÇÃO 

Aos oito dias do mês de Agosto do ano de mil novecentos e sessenta, compareceram nas 
obras de CASA DO INFANTE - PORTO - aplicação de madeiramentos dos tectos 
de betão dos andares intermédios do corpo frontal o Arquitecto de Segunda classe 
Chefe da Segunda Secção da Repartição Técnica da Direcção dos Serviços dos 
Monumentos Nacionais, Alberto da Silva Bessa e o tarefeiro Altino Coelho, afim de se 
proceder à vistoria e medição dos trabalhos a seguir discriminados: 

Construção de tecto planos, do tipo camisa e saia, em revestimento de lajes de betão dos 
andares intermédios do corpo frontal com o fornecimento de forro de castanho do 
Minho de 18 m/m de espessura sobre chaceamento de madeiras existentes e constituído 
por réguas aplicadas em tornos de fixação, incluindo guarnecimentos, sanca perfilada, 
abertura de orifícios, montagem de pranchas etc. pronto a encerar (medição em 
projecção). 

Medição:261,56m2 x350$00 91.546S00 
Aplicando o coeficiente de redução de praça 0,992943 90.900$00 

Importa este auto na quantia total de NOVENTA MIL E NOVECENTOS ESCUDOS. 

Feita a medição dos trabalhos, e, verificado nada mais haver a tratar, lavrou-se o 
presente auto que depois de lido em voz alta e julgado conforme, vai ser assinado pelo 
supracitado funcionário e pelo tarefeiro. 

Alberto da Silva Bessa 
Altino Coelho 
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casa do Infante / intervenções 

Processo cie Obras 

Doc.31a ADREMN 

MINISTÉRIO DAS OBRAS PUBLICAS 
DIRECÇÃO GERAL DOS EDIFÍCIOS E MONUMENTOS NACONAIS 

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DOS MONUMENTOS NACIONAIS 
Repartição Técnica 

2a Secção 

AUTO DE VISTORIA E MEDIÇÃO 

Aos dezoito dias do mês de Agosto do ano de mil novecentos e sessenta, 
compareceram nas obras da CASA DO INFANTE - PORTO - fornecimento e 
colocação de vidro em caixilhos de madeira dos vãos de janela o Arquitecto de 
Segunda Classe e Chefe da Segunda Secção da Repartição Técnica da Direcção dos 
Serviços dos Monumentos Nacionais, Alberto da Silva Bessa, e o tarefeiro João Batista 
Antunes, afim de se proceder à vistoria e medição dos trabalhos a seguir discriminados: 

Fornecimento de vidro branco nacional de 3 m/m de espessura e sua colocação na 
caixilharia de madeira dos vãos de janela do monumento. 
Medição: 118,50 m2 x 110#00 13.035S00 
Aplicando o coeficiente de redução de praça 0,9840813 12.827S50 

Importa este auto na quantia total de DOZE MIL OITOCENTOS E VINTE E SETE 
ESCUDOS E CINQUENTA CENTAVOS. 

Feita a medição dos trabalhos, e, verificado nada mais haver a tratar, lavrou-se o 
presente auto que depois de lido em voz alta e julgado conforme, vai ser assinado pelo 
supracitado funcionário e pelo tarefeiro. 

Alberto da Silva Bessa 
João Batista Antunes 
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casa do Infante/ intervenções 

Processo de Obras 

Doc.32a ADREMN 

MINISTÉRIO DAS OBRAS PUBLICAS 
DIRECÇÃO GERAL DOS EDIFÍCIOS E MONUMENTOS NACONAIS 

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DOS MONUMENTOS NACIONAIS 
Repartição Técnica 

2a Secção 

AUTO DE VISTORIA E MEDIÇÃO 

Aos dezoito dias de mês de Agosto do ano de mil novecentos e sessenta, compareceram 
nas obras da CASA DO INFANTE PORTO conclusão do tecto superior e arranjo das 
paredes do corpo frontal o Arquitecto de segunda-feira classe Chefe da Segunda 
Secção da Repartição Técnica da Direcção dos Serviços dos Monumentos Nacionais, 
Alberto da Silva Bessa e o tarefeiro Baganha & Irmão Lda., afim de se proceder à 
vistoria e medição dos trabalhos a seguir discriminados: 

1 - Execução de emboço e reboco com argamassa de cal e paste, gesso e areia em 
revestimento do tecto do andar superior do corpo frontal, incluindo o fornecimento e 
fixação de placas de estafe em reforço apropriado. 
Medição: 152,60m2 12.208$00 
2 - Construção de paredes de encosto com tijolo vazado de 0,30x0,15xO,08m. de 
dimensões e assente em argamassa de cimento e areia, para regularização dos 
paramentos desaprumados das paredes de alvenaria, etc. 
Medição: 150,00m2 5.625100 
3 - Limpeza cuidadosa e refechamento de juntas das cantarias à vista em diversos 
pontos das paredes do monumento com argamassa impermeabilizadora. 
Medição 183,60m2 3.123S00 
4 - Transporte de terras e entulhos provenientes da execução dos diversos trabalhos em 
curso para vazadouro publico fora da zona de protecção. 
Medição 213,200m3 6.396$00 

Importa este auto na quantia total de VINTE E SETE MIL CENTO E CINQUENTA 
ESCUDOS. 

Feita a medição dos trabalhos e, verificado nada mais haver a tratar, lavrou-se o 
presente auto que depois de lido em voz alta e julgado conforme, vai ser assinado pelo 
supracitado fimcionário e pelo tarefeiro. 

Alberto da Silva Bessa 
Baganha & Irmão Lda 
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casa do Infante / intervenções 

Processo de Obras 

Doc.33a ADREMN 

MINISTÉRIO DAS OBRAS PUBLICAS 
DIRECÇÃO GERAL DOS EDIFÍCIOS E MONUMENTOS NACIONAIS 

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DOS MONUMENTOS NACIONAIS 
Repartição Técnica 

2a Secção 

AUTO DE VISTORIA E MEDIÇÃO 

Aos vinte e três dias do mês de Agosto do ano mil novecentos e sessenta, compareceram 
nas obras da CASA DO INFANTE - PORTO madeiramentos em tectos e pavimentos 
do corpo posterior e seus acessos, o Arquitecto de Segunda classe Chefe da Segunda 
Secção da Repartição Técnica da Direcção dos Serviços dos Monumentos Nacionais, 
Alberto da Silva Bessa, e o tarefeiro Castro Reis & Ca. Lda., afim de se proceder à 
vistoria e medição dos trabalhos a seguir discriminados: 
1) Construção do tecto plano em forro de camisa e saia com madeira de castanho do 
Minho de 0,018 m. de espessura, no acesso coberto para a Rua do Infante D. Henrique, 
e seu assentamento sobre chaceamento armado com vigamentos de madeira existentes 
em bom estado, incluindo a preparação de barrotes a aplicar, tarugos, guarnecimentos, 
sanca perfilada, ferragens, montagem da prancha, etc.—Medição 4,92 m2 x 
375$00 1.845S00 
2) Idem, do tecto vigado na feição da época e com madeira de forro de castanho do 
Minho, de 0,018m. de espessura, no acesso coberto para a Rua do Infante D. Henrique, 
e seu assentamento sobre o chaceamento já existente e incluindo a aplicação de réguas 
de fixação, guarnecimentos, sanca perfilada, montagem de pranchas, etc.  
Medição: 14,24m2 x 439$00 6.123$20 
3) Revestimento da laje de betão do pavimento do corredor e sala do andar do corpo 
posterior, com soalho de pinho macheado de 0,032m. de espessura, devidamente 
imunizado e a fornecer, sobre réguas de castanho existentes e assentes em asfalto com a 
espessura livre de 0,30 m. 
Medição: 65,40 m2 x 92$50 6.094$50 
4) Construção de rodapé moldurado de madeira de castanho com 0,25 x 0,05 de secção 
e assente no salão de andar do corpo posterior. 
Medição: 42,00ml x 50$00 2.100$00 
5) Idem, idem e de perfil mais simples, na sala e corredor do andar do corpo posterior. 
Medição: 33,00ml.x40$00 1.320$00 

Total 17.437$70 
Aplicando o coeficiente de redução de praça 0,989236 17.250S00 
Importa este auto na quantia total de DEZASSETE MDL DUZENTOS E CINQUENTA 
ESCUDOS. 
Feita a medição dos trabalhos, e, verificado nada mais haver a tratar, lavrou-se o 
presente auto que depois de lido em voz alta e julgado conforme vai ser assinado pelo 
supracitado funcionário e pelo tarefeiro. 
Alberto da Silva Bessa, Castro Reis & C. Lda. 
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Processo de Obras 

Doc.34 ADGEMN/ADREMN 

Relação do Processo da Obra / adjudicados /concorrentes à empreitada/arquitectos 
que assinam os Autos de Vistoria e Medição/informações sobre o curso da obra 

Esta relação mantém a sequência dos Autos de Vistoria por ordem cronológica, por 
considerarmos este o dado mais fidedigno em relação ao curso e execução da obra. 
Pretendemos com esta relação enumerar os empreiteiros que tiveram maior participação 
na Intervenção da Casa do Infante, projecto de restauro e adaptação, assim como esta 
decorreu em termos processuais. 
Com os elementos que dispomos, podemos traçar uma base de dados dos empreiteiros 
que nela trabalharam e os moldes em que esta obra decorreu. Excepcionalmente 
comprova-se a não existência de concursos (Obras de beneficiação geral), sendo estes 
por vezes limitados àqueles que já tinham demonstrado competência em trabalhos 
anteriores, como vários Documentos comprova. 
A obra a quem é adjudicada a empreitada terá o nome em destaque. 
A referência numérica do Documento remete para a Documentação transcrita e 
referenciada anteriormente em Processo de Obras - índice. 

Autos de Vistoria Concorrentes a Auto do 
Concurso e Adjudicatário 

Arquitectos Informações 
suplementares 

Trabalhos de 
sondagens 
Doc.l 

Saúl de O. Esteves Arquitecto 
da 2a classe 
-Alberto da 
Silva Bessa 

Obras de beneficiação 
geral (0.) 
Doc.2 

Saúl de O. Esteves A assinatura 
do 
Arquitecto 
da 2a classe 
-Alberto da 
Silva Bessa 
aparece no 
Orçamento 
e memória, 

Por despacho 
ministerial de 
26/12/58 foi 
autorizada com 
dispensa de 
concurso 
público. 
Aprovada em 
9/12/1958 
ADREMN 

Obras de restauro e 
consolidação 
Doe. 3 
Orçamento 
Conta final 

Saúl de O- Esteves 
Castro Reis; 
Francisco Pinto Loureiro; 
Clemente Francisco 
Rodrigues; 

Arquitecto 
da 2a classe 
-Alberto da 
Silva Bessa 

Concurso 
limitado a 
31/7/1960 
Adjudicada em 
29/8/1959 e a 
iniciara 
4/9/1959 
ADREMN 

Prosseguimento de 
obras de restauro e 
consolidação 
Doe. 3 

Saúl de O. Esteves; 
Castro Reis; 
Francisco Pinto Loureiro; 
Clemente F. Rodrigues; 

Arquitecto 
da 2a classe 
-Alberto da 
Silva Bessa 

Concurso 
limitado a 
14 /8/1960 
ADREMN 
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Obras de restauro e 
adaptação 
Doc.8 

Clemente Francisco 
Rodrigues; 
Saúl de Oliveira Esteves; 
Augusto Martins da Silva 
Lima; 
Baganha & Irmão, Lda. 

Arquitecto 
da 2a classe 
-Alberto da 
Silva Bessa 

Concurso 
limitado em 
11/2/1960 
Proposta de 
10/2/1960 e 
Despacho 
Ministerial de 
24/2/1960 
ADREMN 

Construção da nova 
cobertura do corpo 
frontal 
Doc.9 

Clemente Francisco 
Rodrigues; 
Baganha & Irmão, Lda. 
Saúl de Oliveira Esteves; 
Augusto Martins da Silva 
Lima; 

Arquitecto 
da 2a classe 
-Alberto da 
Silva Bessa 

As 4 propostas 
foram enviadas a 
16/2/1960. 
Proposta de 
13/2/19600 e 
Despacho 
Ministerial de 
22/3/1960. 
Auto de 
Concurso 
limitado a 
15/2/1960 
ADREMN 

Construção de 
pavimentos de betão 
armado no corpo 
frontal 
Doe. 14 

Clemente Francisco 
Rodrigues; 
Saúl de Oliveira Esteves; 
Castro Reis & C a . Lda.; 
Baganha & Irmão, Lda. 

da 2a classe 
-Alberto da 
Silva Bessa 

Proposta de 
12/3/1960. 
Comunicado ao 
próprio a 
21/4/1960 e 
autorizado a 
19/4/1960. 
Concurso 
limitado. 
As 4 propostas 
foram enviadas a 
14/3/1960. 
ADREMN. 

Instalação eléctrica 
( 0 ) 
Doe. 16 

Foi aprovado e 
comunicado ao 
próprio a 
23/5/1960 
ADREMN 

Obras de conclusão 
das coberturas e 
consolidação das 
paredes 
Doc.4 

Saúl de O. Esteves 
Baganha & Irmão, Lda. 
Castro Reis; 
Clemente Francisco 
Rodrigues; 

Arquitecto 
da 2a classe 
-Alberto da 
Silva Bessa 

Concurso 
limitado em 
18/1/1960 
ADREMN 

Diversos trabalhos de 
carpintaria e andar do 
corpo posterior 
Doc.5 

Castro Reis; 
Saúl de 0 . Esteves; 
Clemente Francisco 
Rodrigues; 
António Francisco de Amorim 

Arquitecto 
da 2a classe 
-Alberto da 
Silva Bessa 

Concurso 
limitado 
ADREMN 

Trabalhos de 
conservação e restauro 
nos corpos dos 
armazéns do 
monumento 
Doc.6 

Saúl de O.Esteves; 
Baganha & Irmão, Lda. 
Clemente Francisco 
Rodrigues; 
Castro Reis 

Arquitecto 
da 2a classe 
-Alberto da 
Silva Bessa 

Concurso 
limitado 
5/2/1960 
ADREMN 
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Reconstrução de 
pavimentos e acessos 
dos corpos central e 
posterior do 
monumento 
Doe. 10 

Saúl de O. Esteves 
Castro Reis; 
Baganha & Irmão, Lda; 
Clemente Francisco 
Rodrigues; 

Arquitecto 
da 2a classe 
-Alberto da 
Silva Bessa 

As 4 propostas 
foram enviadas 
a 27/2/1960 
ADREMN. 

Instalação de louças e 
canalização dos 
serviços sanitários do 
corpo posterior 
Doe. 11 

Francisco Luiz; 
António Pires; 
Joaquim A. dos Santos; 
Clemente Francisco 
Rodrigues; 

Arquitecto 
da 2a classe 
-Alberto da 
Silva Bessa 

As 4 propostas 
foram enviadas 
a 29/2/1960 
ADREMN. 

Construção de tectos 
de madeira nos salões 
do pátio central 
Doe. 12 

Altino Coelho; 
Joaquim Pereira Viana; 
Saúl Esteves; 
Castro Reis 

Arquitecto 
da 2a classe 
-Alberto da 
Silva Bessa 

As 4 propostas 
foram enviadas 
a 7/3/1960 
ADREMN. 

Execução de tectos de 
madeira planos e 
vigados nos salões 
laterais do corpo 
central 
Doc.15 

Altino Coelho Arquitecto 
da 2a classe 
-Alberto da 
Silva Bessa 

Revestimento com 
madeira de castanho 
de tectos de betão 
armado 
Orçamento 
Doe. 18 

Altino Coelho Arquitecto 
da 2a classe 
-Alberto da 
Silva Bessa 

Construção de janelões 
de cantaria e 
pavimentação do pátio 
central contíguos 
Doe. 13 

Clemente Francisco 
Rodrigues; 
Baganha & Irmão, Lda; 
Augusto Martins da Silva 
Lima; 
Saúl Esteves; 

Arquitecto 
da 2a classe 
-Alberto da 
Silva Bessa 

As 4 propostas 
foram enviadas 
a 14/3/1960 
ADREMN. 

Acabamento das 
paredes e tectos dos 
serviços sanitários e 
outras dependências 
do monumento 
Doc.20 

Baganha & Irmão Arquitecto 
da 2a classe 
-Alberto da 
Silva Bessa 

Efectuada a 
proposta a 
16/4/1960, é 
aprovada a 
12/5/1960 onde 
terá início os 
trabalhos. 
ADREMN 

Drenagem e 
lajeamento de 
pavimentos dos salões 
laterais e pátio 
posterior 
Doc.21 

Saúl de O. Esteves Arquitecto 
da 2a classe 
-Alberto da 
Silva Bessa 

Efectuada a 
proposta a 
18/4/1960. 
Concurso e 
Aprovação a 
22/471960 
Aprovado 
al2/5/1960 
ADREMN 
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Construção de tectos, 
esquadrias e 
guarnições de vãos de 
madeiras de castanho 
Doc.22 

Castro Reis Arquitecto 
da 2a classe 
-Alberto da 
Silva Bessa 

Aceite e 
seleccionado 
a 6/5/1960 e 
devido à 
urgência a 
7/7/1960 terão 
início os 
trabalhos. 
ADREMN 

Obras complementares 
do restauro do corpo 
frontal e salões laterais 
do pátio anexo 
Doc.25 

Ferreira dos Santos e 
Rodrigues 
Clemente Francisco* 
Rodrigues;* 
Saúl de 0 . Esteves;* 
Augusto Martins da Silva 
Lima;* 
Baganha & Irmão, Lda;* 

Arquitecto 
da 2a classe 
-Alberto da 
Silva Bessa 

Apenas estes 
quatro estão 
inscritos no Auto 
de Concurso de 
4/4/60. 
ADREMN. 
Efectuada a 
proposta a 
11/5/1960. 
Aprovada a 
30/5/1960. 
ADREMN. 

Construção e 
colocação de 
elementos de 
iluminação nos tectos 
das diversas 
dependências 
Doe. 19 

Domingos da Silva Correia; 
David da Silva Lima; 
L. Pereira Coutinho Lda. 
Irmãos Coutinho Lda. 

Arquitecto 
da 2a classe 
-Alberto da 
Silva Bessa 

Auto de 
Concurso aos 
26/3/60. 
Autorizada a 
12/4/1960 
Devem ser 
iniciados a 
18/4/1960 
ADREMN. 

Diversos trabalhos de 
pedreiro e 
complementares das 
redes de saneamento e 
águas 
Doc.24 

Saúl de O. Esteves Arquitecto 
da 2a classe 
-Alberto da 
Silva Bessa 

Autorizado a 
17/7/1960 
ADREMN 

Aplicação de 
madeiramentos dos 
tectos de betão dos 
andares intermédios do 
corpo frontal 
Doc.29 

Altino Coelho; 
Castro Reis; 
Saúl de O. Esteves; 
Ferreira dos Santos & 
Rodrigues 
".. .por se tratar de trabalhos 
urgentes de execução imediata, 
julgou-se conveniente que a sua 
adjudicação se efectuasse em 
regime de concurso limitado 
aberto nesta secção, entre 
empreiteiros de competência já 
comprovada em idênticos 
trabalhos que têm realizado nas 
diversa obras de monumentos 
nacionais." 21/7/1960 
ADREMN 

Arquitecto 
da 2a classe 
-Alberto da 
Silva Bessa 
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Construção de tectos, 
esquadrias e 
guarnições de vãos de 
madeiras de castanho 
Doc.22 

Castro Reis Arquitecto 
da 2a classe 
-Alberto da 
Silva Bessa 

Obras de conservação 
e restauro (trabalhos 
imprevistos) 
Doc.ód 

Saúl de O. Esteves; 
Ferreira dos Santos & 
Rodrigues; 
Altino Coelho; 
Castro Reis 
"... por se tratar de trabalhos 
urgentes de execução imediata, 
julgou-se conveniente que a sua 
adjudicação se efectuasse em 
regime de concurso limitado 
aberto nesta secção, entre 
empreiteiros de competência já 
comprovada em idênticos 
trabalhos que têm realizado nas 
diversa obras de monumentos 
nacionais." 21/7/1960 
ADREMN 

Arquitecto 
da 2a classe 
-José 
Marques de 
Abreu 
Júnior 

Enceramento de 
madeiramentos em 
tectos e restauro de 
portas 
Doe. 28 

Domingos da Silva Correia Aprovado a 
30/6/1960 
Autorizado a 
20/7/1960 
ADREMN. 

Fornecimento e 
colocação de vidro em 
caixilhos de madeira 
dos vãos de janela 
Doc.30 

João Batista Antunes Arquitecto 
da 2a classe 
-Alberto da 
Silva Bessa 

Iniciados a 
Agosto de 1960 
(4/8/1960). 
Autorizada em 
25/7/1960 a 
despesa de 
12.827$00 
ADREMN. 

Conclusão do tecto 
superior e arranjo das 
paredes do corpo 
frontal 
Doc.31 

Baganha & Irmão Arquitecto 
da 2a classe 
-Alberto da 
Silva Bessa 

Concurso a 
5/7/1960. 
Aprovado a 
7/7/1960. 
Encontram-se 
em curso a 
25/7/1960 
ADREMN. 

Fornecimento e 
colocação de madeiras 
em tectos e escadas de 
betão do corpo frontal 
Doc.26 

Altino Coelho Arquitecto 
da 2a classe 
-Alberto da 
Silva Bessa 

Concurso a 
30/6/1960. 
Autorizado a 
13/771960. 
Devido à 
urgência 
encontram-se 
em curso a 
20/7/1960 
ADREMN 
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Madeiramentos em 
tectos e pavimentos do 
corpo posterior e seus 
acessos 
Doe. 32 

Castro Reis; 
Altino Coelho; 
Baganha & Irmão; 
Saúl de Oliveira Esteves; 
"... por se tratar de trabalhos 
urgentes de execução 
imediata, julgou-se 
conveniente que a sua 
adjudicação se efectuasse em 
regime de concurso limitado 
aberto nesta secção." 
ADREMN 

Arquitecto 
da 2a classe 
-Alberto da 
Silva Bessa 

Devido à 
urgência 
encontram-se 
em curso a 
22/7/1960 
ADREMN 

Pintura de rebocos e 
esquadrias diversas 
Doc.23 

Joaquim de Almeida; 
Baganha & Irmão; 
Saúl de Oliveira Esteves; 
Serafim Silva Carvalho 
".. por se tratar de trabalhos 
urgentes de execução imediata, 
julgou-se conveniente que a sua 
adjudicação se efectuasse em 
regime de concurso limitado 
aberto nesta secção." 
ADREMN 

José 
Marques de 
Abreu 
Júnior 

Conclusão dos 
pavimentos de madeira 
e guarda da escada do 
corpo frontal 
Doc.27 

Altino Coelho; 
Castro Reis; 
Ferreira dos Santos e 
Rodrigues; 
Joaquim Pereira Viana 

José da 
Silva 
Marques 

As 4 propostas 
foram enviadas 
a 1/8/1960 
Autorizado a 
23/8/1960 
Teve início a 
16/8/1960 
ADREMN 

Aquisição de 
candeeiros de 
iluminação para os 
tectos e paredes 
Doe. 17 

St 

Domingos da Silva Correia 
Num documento dirigido ao 
Engenheiro Director Geral dos E.M.N., 
pelo Arquitecto Director dos Serviços, 
a 15 de Novembro de 1960, " solicita-
se a dispensa das formalidades de 
concurso ao abrigo no corpo do art. 8o 

do Decreto-lei n° 41 375 de 
19/11/1957. " Dada ainda a grande 
urgência que requer dotar este edifício 
de Uuminação indispensável, mais 
tenho a honra de solicitar a dispensa do 
contrato escrito, nos termos da alinéa 
b) do Art.°9 do Decreto - Lei ..." 
ADGEMN 

Trabalhos de restauro 
do corpo frontal do 
monumento 
Doe. 7 

Clemente Francisco 
Rodrigues; 
Baganha & Irmão, Lda. 
Saúl de Oliveira Esteves; 
Augusto Martins da Silva 
Lima; 

Arquitecto 
da 2a classe 
-Alberto da 
Silva Bessa 

Concurso 
limitado em 
8/2/1960 
Proposta de 
6/2/1960 e 
Despacho 
Ministerial de 
24/2/1960 
ADREMN. 
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Processo de Obras 

Doc.35 ADGEMN/ADREMN 

Relação do Processo da Obra da DGEMN 1958/1961 com os adjudicados e as 
respectivas importâncias 

Esta relação será efectuada através dos Autos de Vistoria por ordem cronológica. Em 
caso deste não constar, ou não possuir elementos de datação remeter-se-á para o 
Orçamento com o mesmo título. Quando o documento se refere a um Orçamento terá a 
designação (O). 
Poderá haver disparidade da realidade cronológica em que o processo decorreu pelo 
facto de os Orçamentos serem efectuados anteriormente aos Autos de Vistoria. 

Autos de Vistoria 

Trabalhos de sondagens 
Obras de beneficiação geral (O.) 
Obras de restauro e consolidação 

Orçamento 
Conta final 
Prosseguimento de obras de 
restauro e consolidação 
Obras de restauro e adaptação 
(O) 

Construção da nova cobertura do 
corpo frontal (O) 

Adjudicatário 

Saúl de O. Esteves 
Saúl de O. Esteves 
Saúl de O. Esteves 

Saúl de O. Esteves 

Herdeiros de Clemente 
Rodrigues: Ana O. 
Rodrigues e Ester O. 
Rodrigues 

Construção de pavimentos de 
betão armado no corpo frontal 
(O) 

Instalação eléctrica (O) 
Obras de conclusão das 
coberturas e consolidação das 
paredes 
Diversos trabalhos de carpintaria 
e andar do corpo posterior 
Orçamento 
Trabalhos de conservação e 
restauro nos corpos dos armazéns 
do monumento 
Reconstrução de pavimentos e 
acessos dos corpos central e 
posterior do monumento  

Herdeiros de Clemente 
Rodrigues: Ana O. 
Rodrigues e Ester O. 
Rodrigues 
Herdeiros de Clemente 
Rodrigues: Ana O. 
Rodrigues e Ester O. 
Rodrigues  

Saúl de O. Esteves 

Castro Reis 

Saúl de O. Esteves 

Saúl de O. Esteves 

Importância 

28.050S00 
40.000$00 

126.841$30 
21.008$70 

150.000$00 
147.000$00 
138.461S50 

92.400$00 

87.500$00 

95.800S00 

Data 

31/12/1958 
31/12/1958 
31/10/1959 
31/12/1959 
20/12/1959 
28/08/1959 
05/11/1959 

06/02/1960 

10/02/1960 

02/03/1960 

100.000$00 
45.000$00 

95.250S00 

96.003S50 
94.000$00 

10/03/1960 
31/03/1960 

31/03/1960 

25/01/1960 
13/04/1960 

91.200$00 30/04/1960 
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Instalação de louças e 
canalização dos serviços 
sanitários do corpo posterior 
Construção de tectos de madeira 
nos salões do pátio central 
Execução de tectos de madeira 
planos e vigados nos salões 
laterais do corpo central 
Revestimento com madeira de 
castanho de tectos de betão 
armado 
Orçamento 
Construção de janelões de 
cantaria e pavimentação do pátio 
central contíguos 

Acabamento das paredes e tectos 
dos serviços sanitários e outras 
dependências do monumento 
Drenagem e lajeamento de 
pavimentos dos salões laterais e 
pátio posterior 
Construção de tectos, esquadrias 
e guarnições de vãos de madeiras 
de castanho 

Francisco Luiz 

Altino Coelho 

Altino Coelho 

Altino Coelho 

Herdeiros de Clemente 
Rodrigues: Ana O. 
Rodrigues e Ester O. 
Rodrigues  
Baganha & Irmão 

Saúl de O. Esteves 

Castro Reis 

Obras complementares do 
restauro do corpo frontal e salões 
laterais do pátio anexo 
Construção e colocação de 
elementos de iluminação nos 
tectos das diversas dependências 
Diversos trabalhos de pedreiro e 
complementares das redes de 
saneamento e águas 
Aplicação de madeiramentos dos 
tectos de betão dos andares 
intermédios do corpo frontal 
Construção de tectos, esquadrias 
e guarnições de vãos de madeiras 
de castanho 

Ferreira dos Santos e 
Rodrigues 

Domingos da Silva 
Correia 

Saúl de O. Esteves 

Altino Coelho 

Castro Reis 

Trabalhos de conservação e 
restauro nos corpos dos armazéns 
do monumento (trabalhos 
imprevistos) 
Enceramento de madeiramentos 
em tectos e restauro de portas 
Fornecimento e colocação de 
vidro em caixilhos de madeira 
dos vãos de janela  

Saúl de O. Esteves 

Domingos da Silva 
Correia 
João Batista Antunes 

42.950$00 

77.812$00 

99.000$00 

97.750$00 

98.650S00 
95.500S00 

97.750$00 

97.500$00 

18/04/1960 

30/04/1960 

20/05/1960 

23/05/1960 

16/03/1960 
25/05/1960 

11/06/1960 

11/06/1960 

29.490S00 

91.500$00 

71.200S00 

96.900$00 

91.546$00 

15/06/1960 

30/06/1960 

30/06/1960 

20/07/1960 

08/08/1960 

66.109$25 

250.000$00 

79.888$20 

13.035$00 

12/08/1960 

12/08/1960 

18/08/1960 

18/08/1960 
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Conclusão do tecto superior e Baganha & Irmão 27.442$00 18/08/1960 
arranjo das paredes do corpo 
frontal 

Fornecimento e colocação de Altino Coelho 97.910$00 23/08/1960 
madeiras em tectos e escadas de 
betão do corpo frontal 
Madeiramentos em tectos e Castro Reis 17.437S00 23/08/1960 
pavimentos do corpo posterior e 
seus acessos 
Pintura de rebocos e esquadrias Joaquim de Almeida 26.413$00 02/09/1960 
diversas 
Conclusão dos pavimentos de Altino Coelho 81.000$00 20/09/1960 
madeira e guarda da escada do 
corpo frontal 
Aquisição de candeeiros de Domingos da Silva 107.490$00 20/12/1960 
iluminação para os tectos e Correia 
paredes 
Trabalhos de restauro do corpo Herdeiros de Clemente 94.600S00 31/05/1961 
frontal do monumento Rodrigues: Ana 0. 

Rodrigues e Ester 0 . 
Rodrigues 
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Processo de Obras 

Doc.36 

Documentos relativos ao Curriculum do Arquitecto 
Alberto da Silva Bessa 

Processo Individual de Alberto da Silva Bessa 

Arquivo da D.G.M.E.N, Lisboa 
Arquivo da D.RM.E.N, Porto 
Arquivo da F.B.A.U.P. 
Arquivo da Conservatória Civil I a Repartição V.N.G. 

Nome: Alberto da Silva Bessa (1911-1984) 

Nome: Alberto da Silva Bessa 
Naturalidade: Freguesia de Mafamude, Concelho de Vila Nova de Gaia 
Data de nascimento: 16/10/1911 
Filiação: Manuel da Silva Dias Júnior e Maria Bessa Dias 
Estado: casado com Maria Júlia dos Santos Alves Bessa em 17/3/1948 
Número de Bilhete de Identidade: n.° 863770 do Arquivo de Identificação do Porto e o 
segundo bilhete de identidade emitido em 13 de Abril de 1960 tem o n.° 1753003 
Caixa Geral de Aposentação n.°69.687, inscrito em 1 de Junho de 1946 
Sócio inscrito na Caixa Geral dos Depósitos Crédito e Presidência n.° 42915 
Residência: Rua dos Combatentes da Grande Guerra, n.°221 em Vila Nova de Gaia 

1924 - Pediu o exame de admissão para poder-se matricular na Escola de Belas Artes 
do Porto. 
1925 - Concluiu todas as cadeiras do 1° ano do curso preparatório, inscrevendo-se no 
2o. Ano do mesmo, (14 anos, 6 de Out. de 1925). 
1926 - Foi aprovado nas matérias que constituem o 2°ano do curso preparatório, 
excepto a geometria no espaço, pedindo a matrícula no 2° e 3° ano no curso 
preparatório com destino a Arquitectura (15 anos, 23 Set. de 1926) 
1927 - Obteve aprovação no curso preparatório com destino a arquitectura, tendo-se 
inscrito na I a classe do referido curso (16 anos, 6 de Out. 1927). 
1928 - Inscreveu-se na l.a classe do Curso Especial de Arquitectura, (17 anos, 25 de 
Set. de 1928). 
1934 - Carta de Curso Especial de Arquitectura Civil pela Escola Superior de Belas -
Artes do Porto, com a classificação de doze valores e oitenta e cinco centésimas, a que 
corresponde a classificação de suficiente. [Por José Marques da Silva, Arquitecto 
diplomado do Governo Francês, Professor efectivo e Director da Escola de Belas-Artes 
do Porto, a 10 de Out. de 1934]. 
Data de admissão naD.G.ME.N (11-1 -1935) 
1935- Desempenhou as funções de desenhador contratado na Direcção Geral dos 
Edifícios Nacionais do Norte (de 11 de Janeiro a 31 de Dezembro de 1935) 

382 



casa do Infante / intervenções 

1938 - Exerceu as funções de arquitecto da 3.a classe de quadro permanente, nos termos 
do artigo 21° do decreto n.°26.117 de 23 de Novembro, publicado no Diário do 
Governo n.° 113 - H Série de 17 de Maio de 1946 (de 20 de Janeiro de 1938 a 13 de 
Dezembro de 1942). 
1939 - Requereu o Diploma de Arquitectura pela Escola de Belas-artes do Porto, a 15 
de Março. 
1942 (14 de Dezembro) a 23 de Maio de 1946 desempenha as funções de Arquitecto 
contratado art. 36 do Decreto n.° 26117, na mesma instituição. 
1945 - È comunicado pelo Engenheiro director Geral ao Sr. Arquitecto. Director dos 
Monumentos Nacionais pela ordem de serviço N.° 6299 que o Arquitecto Alberto da 
Silva Bessa "...mandar apresentar nos serviços dessa direcção, no Porto, afim de 
assumir inteiramente a Chefia da Secção", a 3 de Setembro de 1945. 
Arquitecto Chefe interino da 2 a Secção - 19 de Setembro de 1945 
Alberto da Silva Bessa, arquitecto, em Serviço na Direcção dos Edifícios do Norte, e 
colocado na Direcção dos Monumentos Nacionais, publicado no Diário do Governo n.° 
221 - Série H de 20 de Setembro de 1945 
Data de colocação: 3-9-1945 em regime de prestação de serviço vitalício 
1946 - " É autorizado pelo esta Direcção Geral, a celebrar contrato com o Arquitecto da 
Silva Bessa para preencher uma vaga do quadro permanente .."), a 25 de Abril 
Alberto da Silva Bessa, arquitecto da 3 a classe contratado, do quadro de permanente da 
D.G.E.M.N., colocado na Direcção dos Monumentos Nacionais, publicado no Diário do 
Governo JJ Série n.°123 de 29 de Maio de 1946 
1947 - "Alberto da Silva Bessa, há seis anos a trabalhar na 3." classe do quadro 
permanente da D.G.E.M.N., vem muito respeitosamente rogar a V. Ex.a se digne 
autorizar seja provido definitivamente naquele quadro", 9 de Junho 
É nomeado definitivamente para o quadro permanente em 25 de Junho, publicado no 
Diário do governo n.° 149 U Série de 30 de Junho 
1951 - Concorre a vaga de Arquitecto de 2 a classe do quadro permanente publicado no 
Diário do Governo n°198 Série 27 de Agosto 
1953 - " ...promovido à 2.a classe do quadro, nos termos do artigo 2° do Decreto n.° 
27236, de 23 de Novembro de 1936", publicado no Diário do Governo n.°14, JJ Série de 
17 de Janeiro 
1956 - Concorre a promoção de Arquitecto de 1 .a classe a 17 de Novembro 
1962 - É nomeado como elemento da Comissão cujo objectivo é o estudo das "bases a 
que deverão subordinar-se os trabalhos de valorização das zonas antigas da Cidade", 
promovida pelo Presidente da Câmara Nuno Pinheiro Torres, na Ordem de Serviço 
N.°202/62 de 10 de Agosto de 1962. 
1967 - Concorre a promoção de Arquitecto de I a classe a 7 de Março, publicado no 
Diário do Governo H Série, n.°543 de 4 de Março de 1967 
È promovido pela portaria publicada no Diário do Governo n° 162 H Série a 13 de Julho 
1970 - " Alberto da Silva Bessa, arquitecto chefe do quadro permanente desta Direcção 
geral nomeado para, em comissão de serviço, desempenhar as funções de Director dos 
Monumentos Nacionais do Norte nos termos da alínea n) do artigo 3° do Decreto-lei n.° 
48498, de 24 de Julho de 1968, sendo-lhes fixado a gratificação a que se refere o artigo 
40.° dó Decreto-lei n.°26117, de 23 de Novembro de 1935, e o Decreto-lei n.°36 215, de 
8 de Abril de 1947, a partir da data de posse (Visados pelo Tribunal de Contas em 10 do 
corrente) 
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1981- Aposentou-se 
Louvor do Secretário de Estado das Obras Públicas, José Eugénio Nobre; Excertos: 
" Manda o Governo da Republica Portuguesa, (...) louvar o Arquitecto Alberto da Silva 
Bessa, Director de Serviços Regional de Monumentos do Norte, no momento da sua 
aposentação, pela elevada dedicação, zelo e competência com que serviu e dignificou a 
função pública, durante mais de 46 anos, 10 dos quais à frente dos serviços de 
Monumentos do Norte. 
Técnico e dirigente muito distinto, veio a contribuir, pela acção desenvolvida, para o 
prestígio do departamento a que pertenceu, pelo que os serviços prestados são dignos de 
justo e público testemunho de apreço", a 15 de Outubro. 
Em emissão para as D.S.R.M. de Centro, Lisboa e Sul, foi emitido pelo Arquitecto 
Director de Serviços, Elísio Summavielle, "( . . . ) Assim, em nome dos funcionários 
destes serviços e no meu próprio, expresso a V. Ex.a toda a satisfação que decorre do 
justo reconhecimento superior da forma como durante tantos anos assegurou o 
funcionamento e a própria direcção desse Serviço regional de monumentos, não 
deixando de acentuar o quanto por ele sempre fez com competência, dedicação 
exemplar e permanente e interessada actuação. 
( ) esperando que o afastamento agora formalmente imposto nos não prive da 
experiência adquirida por V. Ex.a ao longo de tantos anos e dos contactos que, de 
qualquer forma, estimaríamos ver continuados". 
16 de Outubro de 1981 
1984 - Faleceu a 2 de Agosto de 1984 
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Processo cie Obras 

Doc.37 
Estudo de reconstituição, -- "A Casa do Infante. Elementos para o estudo da sua 
reconstituição", de Rogério de Azevedo, in Boletim Cultural, Câmara Municipal do 
Porto, Vol. XXIII, fases. 1-2, 1960, pp. 264-290. 

Estampa 1 - Planta do primeiro pavimento. Na imagem: casa dos Brandões Pereira - ruela. 

Estampa 2 - Planta do segundo pavimento 

Estampa 3 - Planta do terceiro pavimento 
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Estampa 4 -Alçado voltado à Praça do Infante D. Henrique 

a*B_a£_ 
Estampa 5 - Alçado voltado à rua da Alfândega 

fartA-fWA/3 

..îlfci1 

Estampa 6 -Alçado voltado ao pátio da Alfândega 
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It 

Fl(. i _ Vbta de conJunlD tfait a Rai d u Ciw 

Figura 1 - Vista do conjunto desde a Rua das Congostas até ao Cais da Ribeira, p. 

Figura 2 - Vista aérea do conjunto da figura anterior, p.7 

Figura 3 - Pormenor do pórtico de entrada, reconstruído, com a inscrição, p.8 
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Processo de Obras 

Doc.38 

Documentos relativos ao Curriculum do Arquitecto 
Rogério de Azevedo 

Processo Individual de Rogério de Azevedo 

Arquivo da D.GE.M.N. 
Arquivo da D.RE.M.N. 
Arquivo do M.O.P. 
Arquivo da F.B.A.U.P. 
Arquivo de colecção particular de: 
Arquitecto Mário Emílio Azevedo 
Escultor Rogério de Azevedo 

Nome: Rogério dos Santos Azevedo (1898-1983) 

1. Dados biográficos 

Naturalidade: Cedofeita (Porto) 
Data de nascimento: 25/6/1898 
Filiação: José Joaquim Debrand de Azevedo e Carolina Auta dos Santos Azevedo 
Estado: casado com Albertina Teresa Ferreira Mendes a 21/3/1928 
Número de Bilhete de Identidade: O primeiro tem o seguinte n° 513379, o segundo tem 
o N° 3645671 em 28/3/1979 
Registo Geral das Contribuições e Impostos de 1982: N° 134201701 7° Bairro em 
18/3/1982 
Caixa de Previdência: 3963 
Cartão de Eleitor: B-1064 Foz do Douro, Porto 

1911 - Concluiu o exame de instrução primária do 2° grau, tendo sido aprovado com 
distinção, (24 de Agosto). . 
1912 - Efectua o pedido para matricular-se no Io. Ano do curso preparatório de 
Desenho, bem como no 1° ano de "architectura" na Escola de Belas - Artes do Porto 
(30 de Set.). 
1913 - Tendo sido aprovado com distinção no 1° ano de Desenho e de Arquitectura, 
efectua o pedido de matrícula no 2.° ano de Arquitectura (27 de Set.). 
1916-1917 - Termina o curso de Arquitectura (antiga organização). 
1917 - Inicia tirocínio no escritório do Arquitecto Marques da Silva. 
1920 - Tendo concluído o curso de arquitectura (antiga organização) efectua o pedido 
de exame de admissão (curso preparatório) para matrícula no curso especial da nova 
organização, (24 de Maio). 
1920 - Funda a Sociedade dos Arquitectos do Norte, conjuntamente com Marques da 
Silva, Correia da Silva, Baltazar de Castro, António Peres Guimarães, Francisco de 
Oliveira Ferreira e Leandro Morais. O alvará da Associação é concedido em 14 de Julho 
de 1920 e é assinado por António José de Almeida e José António da Costa Júnior. 
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1926 -Obtém o diploma de Arquitecto pela Escola de Belas Artes do Porto. Termina a 
colaboração com o Arquitecto Marques da Silva. Monta o Io escritório na Rua Formosa, 
perto do Largo do Padrão. 
1925-1926 - Ingressa no Ensino como Professor provisório na Escola de tana 
Guimarães (Arte Aplicada) 
Em requerimento ao Ministério do comércio e Comunicações repartição do pessoal e 
obras Públicas, " Rogério dos Santos Azevedo, segundo classificado no concurso para 
arquitecto de 3a classe do quadro das obras públicas, pretendendo desistir desse mesmo 
lugar vem por este meio rogar a V. Ex.a se digne deferir este requerimento de 
desistência", Porto, 13 de Dezembro de 1927'. " Por ordem do Sr. Ex.a o Ministro do 
Comércio e comunicação ao Ex.a Sr. Secretário de Pessoal, Lisboa, 16 de 12 de 1927'. 
Ministério do comércio e Comunicações, Gabinete do Ministro, Livro U N° 3209. " Nao 
há inconveniente no deferimento deste pedido. Repartição do pessoal em 17 de 
Dezembro de 1927". 
" Usando da faculdade que me confere o n° 3 do art. 2o do decreto com força de lei n 
12.740 de 26 de Novembro de 1926: Hei por bem sob proposta do Ministro do 
Comércio e Comunicações exonerar o seu pedido de lugar de arquitecto de 3a classe do 
quadro técnico de Obras Públicas para que havia sido nomeado por decreto de 9 do 
corrente mês, Rogério dos Santos Azevedo. O Ministro do Comércio e Comunicações 
assim o tenha entendido e o faça executar. Paços do Governo da Republica em 27 de 
Dezembro de 1927 - Conselho Superior de Finanças Io Repartição da Secretana-geral, 
diploma entrado em 29 de Dezembro de 1927, Registo n° 831 em Livro Comércio. 
Diário do Governo ti. 12, 16/171928. 
1928 - Casa a 21 de Março, com Albertina Teresa Ferreira Mendes. 
1929 - Muda o escritório para a casa em frente à casa do sogro, na Rua Formosa. 
Professor na Escola Industrial Infante D. Henrique, no Porto (regime de aulas 
nocturnas) , . 
1930 -Muda o escritório para a Rua St.a Catarina, por cima da Farmácia Birres. Januário 
Godinho entra para o escritório como tirocinante. 
Professor efectivo de Desenhos e Tecnologias na Antiga Escola Industrial e Comercial 
Doutor Azevedo Neves, de Viseu. 
1931 - Participa na I Exposição de Arquitectura Portuguesa. 
1932 - Foi exonerado a pedido seu, do cargo que exercia como professor, por decreto 
de 12/1/1932, publicado no Diário do Governo n.° 17, 2.a Série de 12 de Janeiro. 
1933 - Januário Godinho deixa o escritório e monta escritório próprio. Em Agosto é 
contratado pela Direcção-Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais. O seu nome é 
indicado para fazer parte da Comissão para a criação do Museu Regional do Porto pela 
Comissão Administrativa da Câmara do Porto. 
1936 - Pede a demissão dos cargos no Ensino Técnico e ingressa, por convite, no 
quadro da Direcção Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais (D.G.E.M.N.), 
chefiando a Ia Secção do Porto como Arquitecto de 3a Classe [em 1938 a Ia Secção 
passa a 2a Secção]. 
1937/1938 - Integra a Comissão de Arte e Arqueologia da Câmara Municipal do Porto. 
1938 - É presidente da I a direcção do Sindicato Nacional dos Arquitectos, de que é 
sócio fundador. Integra uma Subcomissão da Câmara Municipal do Porto e é 
encarregado de dar parecer sobre o edifício dos Novos Paços do Concelho do Porto. 
1939 - Visita em missão de estudo a Espanha e França (analisar castelos e monumentos 
- Rogério de Azevedo e Baltazar de Castro, Director dos M. N.) 
1940 - Deixa a D.G.E.M.N. para ocupar o cargo de Professor Interino da 8a cadeira -
Desenho arquitectónico, construção e salubridade das edificações - do Curso de 
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Arquitectura da Escola de Belas Artes do Porto. Criada pelo Decreto 19 760, de 20 de 
Maio de 1931 e regida em acumulação por Marques da Silva. Após a jubilação deste em 
Outubro de 1939, não foi provida e só em 17 de Outubro de 1940 é proposto Rogério de 
Azevedo para a sua regência. Presidente da Secção Regional do Norte da Associação 
dos Arquitectos, de que foi sócio fundador. 
Relatório de viagem de estudo aos Castelos de França (1 a 15 de Agosto de 1939), 
apresentado à D.GE.M.N. 
1940 - É convidado pela Escola Nacional Belas Artes do Porto, para realizar duas 
conferências sobre o Paço dos Duques de Bragança (sua fundação, história e estilo). O 
Ministro indeferiu o requerimento de autorização. 
Pede exoneração de lugar de arquitecto de 3a classe contratado pela D.G.E.M.N. (em 
serviço na 2a Secção do Porto) por não poder acumular os dois serviços - o pedido foi 
deferido - rescindido o contrato pelo despacho ministerial de 2/11/1940, publicado no 
Diário do Governo n° 264 - U Série - de 13 de Novembro de 1940. 
No despacho N°5464 da Direcção dos Monumentos Nacionais " Rogério dos Santos 
Azevedo, Arquitecto de 3o classe, contratado, da Direcção Geral dos Edifícios e 
Monumentos Nacionais, em serviço na 2a secção da Direcção dos Monumentos, tendo 
sido convidado para exercer como contratado o magistério na Escola de Belas Artes do 
Porto e não podendo acumular esse serviço com o que até agora exerceu nos 
Monumentos Nacionais, vem por este meio pedir muito respeitosamente a exoneração 
do lugar de arquitecto de 3a classe contratado da Direcção Geral dos edifícios e 
Monumentos Nacionais e por isso, Pede deferimento, Porto, 29 de Outubro de 1940". 
- Comércio do Porto (1/11/1940) 
Escola de Belas Artes 
Entrada de Novos Professores " Na passada terça-feira, com a assistência de professores 
e alunos, tomou posse do lugar de professor da cadeira de Construção o arquitecto 
Rogério de Azevedo. Cumprimentou-o em nome do Conselho, e na qualidade de 
Director daquele estabelecimento de ensino, o Sr. Professor Dr. Aarão de Lacerda, 
lembrando que o arquitecto Rogério de Azevedo tem mantido grande prestígio na sua 
carreira profissional no cargo que até agora exerceu de Director dos Monumentos 
nacionais do Norte, o prestígio que começara a ter na própria Escola de Belas artes do 
Porto onde foi um dos seus mais distintos alunos. Prestou homenagem à sua cultura e ao 
seu talento, agora postos ao serviço da causa do ensino. (...) 
Respondeu o Sr. Arquitecto Rogério de Azevedo que em breves palavras, cheias de 
grande emoção, agradeceu ao Conselho da Escola a escolha que fez do seu nome para 
professor deste estabelecimento de ensino, cujas tradições artísticas ele procurará 
honrar. No final foi muito cumprimentado pelos seus novos colegas amigos e estudantes 
Hí* Rplíis— Artes 
[No processo do Arquitecto Areal e Silva é referido num ofício da D. G. que o 
arquitecto Rogério de Azevedo elaborou o Io estudo do restauro do Paço dos Duques de 
Bragança em Guimarães] 
Publica o estudo para o restauro do Paço dos Duques de Bragança, em Guimarães, em 
livro intitulado "O Paço dos Duques de Guimarães", que dedica a Duarte Pacheco. 
1944 - Propõe-se formar uma empresa construtora portuense visando promover 
"edificações que imprimiriam à cidade um cunho de grande progresso". 
1946 - É designado para fazer parte do «Conselho de Estética Urbana», em reunião do 
Conselho Escolar de Belas-artes, sob a presidência de Joaquim Lopes, (a 2 de Maio). 
1947 - É nomeado por convite, Professor da 8.a cadeira (Desenho arquitectónico, 
construções e salubridades das edificações) da Escola de Belas-Artes do Porto, nos 
termos do artigo 117° e respectivo § I o do decreto n.°21:662, de 12 de Setembro de 
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1932. Pela Direcção-Geral do Ensino Superior e das Belas-Artes a 5 de Dezembro de 
1947, o Director - Geral João Alexandre Ferreira de Almeida. 
1 9 4 7 - A nomeação é publicada no Diário de Governo N°. 287 2 a Série de 10 de 
Dezembro. 
1948 - É nomeado por acumulação, professor interino da 3 a cadeira (Desenho de 
Figura do Antigo e do Modelo Vivo), na Escola de Belas-Artes do Porto. 
1950 - Passa o escritório da Rua Firmeza para casa. 
1951 - Recondução definitiva do professor Rogério de Azevedo, da 8 a cadeira 
(Desenho arquitectónico e construção geral), em Sessão especial, na qual como 
convidados da Junta Nacional de Educação, estiveram presentes como vogais, o 
Arquitecto Raul Lino e o Arquitecto Porfírio Monteiro (22 de Janeiro). 
1951 - "Manda o Governo da Republica Portuguesa, pelo Ministro da Educação 
Nacional, que Rogério dos Santos Azevedo seja definitivamente reconduzido no lugar 
de professor da 8 a Cadeira da Escola de Belas-Artes do Porto" [Este documento tem a 
assinatura do Subsecretário de Estado da Educação Nacional: Veiga de Macedo e é 
assinado pelo Director do Estabelecimento de Ensino: Joaquim Lopes). 
1953 - Participa na Exposição de Homenagem a Marques da Silva organizada pela 
Escola Superior de Belas-Artes do Porto, com a colaboração da Academia de Belas-
Artes e o Sindicato Nacional de Arquitectos. 
1955 - Vereador da Câmara Municipal do Porto. 
A NOVA CÂMARA é empossada amanhã 
O Sr. Arquitecto Rogério dos Santos Azevedo, de nome feito, deixa adivinhar a 
apreensão que lhe causa a responsabilidade da função que vai desempenhar nestas 
simples expressões " Cortar é fácil; emendar é difícil." 
[Nota: A informação extraída do jornal é de proveniência do Arquivo particular do 
Escultor Rogério de Azevedo e do Arquitecto Mário Emílio Azevedo, não contendo 
elementos identificativos, mas somente a data 1/1/55 e "continuação da 1° Página".] 
É nomeado Presidente da Comissão Municipal de Arte e Arqueologia na Ordem de 
Serviço N.°l/55 de 3 de Janeiro de 1955. D.S.U.O., C MP., Comissão Municipal de 
Arte e Arqueologia - Ofícios Expedidos e Recebidos, Anos 1951/1975, Arquivo Geral, 
C.M.P. 
1957 - É nomeado Professor do 4o Grupo do Curso de Arquitectura da ESBAP. E 
nomeado Vogal da Delegação da Comissão Executiva do V Centenário da Morte do 
Infante D. Henrique. 
1958 - É nomeado Vogal do Júri dos Exames de Admissão ao Curso de Arquitectura da 
ESBAP. 
1961 - É nomeado Vogal da Comissão Municipal de Turismo na Ordem de Serviço 
N.°2/61 de 19 de Julho de 1961. Comissão Municipal de Arte e Arqueologia - Ofícios 
Expedidos e Recebidos, Anos 1951/1975, Arquivo Geral, C.M.P. 
1962 - É nomeado Vogal do Júri dos Concursos para Professor do Io Grupo do Curso de 
Arquitectura da ESBAP. É nomeado, por dois anos, Secretário da ESBAP. 
É nomeado como elemento da Comissão cujo objectivo é o estudo das "bases a que 
deverão subordinar-se os trabalhos de valorização das zonas antigas da Cidade", 
promovida pelo Presidente da Câmara, Nuno Pinheiro Torres, na Ordem de Serviço 
N°202/62 de 10 de Agosto de 1962. 
- Jornal de Notícias de 19/6/62 
" Festa anual de Confraternização dos antigos alunos do Colégio dos Órfãos. 
Falaram ainda os Srs. Arq. Rogério de Azevedo que depois de recordar episódios do seu 
tempo de menino órfão incitou os actuais alunos ao cumprimento dos seus deveres." 
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1963 - É nomeado Vogal do Júri do Concurso para provimento de um lugar de 
Professor do Io Grupo da ESBAL. 
1964 - É nomeado Bibliotecário da ESBAP. 
1968 - Aposentação. 
1983 - Assento de Óbito N° 1040 
[faleceu ás três horas de 24 de Setembro de 1983] 

1991 
Sessão da Câmara em que se propõe uma rua com o nome de Rogério de Azevedo 
Boletim da Câmara Municipal do Porto N° 2882 em 12 de Julho de 1991 
Em 2 - Proposta N° 83/90 - DCC - Atribuições de vários nomes a novos arruamentos 
(REG. 289/90) p.98 e 99 

2. Obras e Estudos Publicados 

AZEVEDO, Rogério de - "A arquitectura no plano social" (Conferência proferida no 
salão nobre do Club Fenianos Portuenses, em 18 de Maio de 1934), in Conferências da 
Liga Portuguesa de Profilaxia Social. Porto, 3a série, 1936, pp. 1-16. 
AZEVEDO, Rogério de - O Paço dos Duques de Guimarães (preâmbulo à memória do 
projecto de restauro). Porto: Liv. de Fernando Machado [depôs], 1942. 
AZEVEDO, Rogério de - Despropósito a propósito do Paço dos Duques de 
Guimarães: Epistola ao Sr. Dr. Alfredo Pimenta. Porto: Liv. De Fernando Machado 
[depôs.], 1942. 
AZEVEDO, Rogério de - Despropósito a propósito do Paço dos Duques de 
Guimarães: 3a e última Epístola ao Sr. Dr. Alfredo Pimenta. Porto: Liv. De Fernando 
Machado [depôs.], 1942. 
AZEVEDO, Rogério de - "Despropósito a propósito do Paço dos Duques de 
Guimarães: 2a Epístola ao Sr. Dr. Alfredo Pimenta", in Correio do Minho, Braga, 2 de 
Outubro de 1942. 
AZEVEDO, Rogério de - "Resposta ao parecer do Gabinete de Urbanização Colomal 
acerca do ante-projecto da Cidade da Beira". 1946. 
AZEVEDO, Rogério de - "Arquitecto Marques da Silva", in O Tripeiro, V Série, Ano 
HL n.° 2, Junho de 1947, pp. 25-29. 
AZEVEDO, Rogério de - A inscrição de Lamas de Moledo (Castro Daire). Documento 
musical único na Europa (Elementos para a sua interpretação). Viseu: s.ed., 1954 
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P r o c e s s o de O b r a s 

Doc.39 ADGEMN - Forte de Sacavém 
Projecto original de 1959/60 Intervenção da D.G.M.E.N. 
Documentação inédita 

Casa do Infante - Porto -Estudo das Obras de Restauro e Adaptação - Esboceto a escala de 0,01 
P.M. Visto: J. Vaz Martins. Arquitecto: Alberto Bessa 

[Planta do 2o Pavimento] 

Casa do Infante - Porto -Estudo das Obras de Restauro e Adaptação - Esboceto à escala de 0,01 
P.M. Visto: J. Vaz Martins. Arquitecto: Alberto Bessa 

[Planta do 1 o Pavimento] 

10- Anexo à Casa do Infante D. Henrique. [2° Pavimento] 
A cor: Novo pavimento 11/5/1959 

Chefe da Secção: Alberto da Silva Bessa. Desenhador: Falcão 
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11- Anexo à Casa do Infante D. Henrique - Coberturas. Escala - 1:100 
Laranja - Cobertura do telhado 
Azul - Nova armação do telhado 

Chefe da Secção: Alberto da Silva Bessa. Desenhador: Falcão 

11- Anexo à Casa do Infante D. Henrique - Coberturas. Escala -1:100 A cor a construir 
Chefe da Secção: Alberto da Silva Bessa. Desenhador: Falcão 

11 - Anexo à Casa do Infante D. Henrique - Coberturas Escala - 1:100 A cor: a demolir 
Chefe da Secção: Alberto da Silva Bessa. Desenhador: Falcão 
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13- Anexo à Casa do Infante D. Henrique 
Planta do 2o Pavimento 14/1/1960 
Chefe da Secção: Alberto Bessa 

14- Anexo à Casa do Infante D. Henrique 
Planta do 1o Pavimento 14/1/1960 
Chefe da Secção: Alberto Bessa 

16- Fachada Principal e Corte A-B. Escala: 0,01 P.M. 
Chefe da Secção: Alberto da Silva Bessa Escala: 0,01P.M.Data: 21/1/60 

16- Fachada principal [poente -pormenor]. Escala: 0,01P.M. 
Chefe da Secção: Alberto da Silva Bessa. Data: 21/1/60 
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17- Anexo à Casa do Infante D. Henrique. Corte C-D. Escala: 0,01P.M. 
Arquitecto: José Marques. Chefe da Secção: Alberto da Silva Bessa. Data: 21/1/60 

18- Anexo à Casa do Infante D. Henrique 
Planta do 3o Pavimento 22/1/1960 Chefe da 

Secção: Alberto da Silva Bessa. Desenhador: 
Falcão 

19- Anexo à Casa do Infante D. Henrique 
Planta do 4o Pavimento 22/1/1960. 

Chefe da Secção: Alberto da Silva Bessa. 
Desenhador: Falcão 

20- Anexo à Casa do Infante D. Henrique 
Planta dos Tectos 23/1/1960 

Arquitecto: Arquitecto: José Marques. 
Chefe da Secção: Alberto da Sirva Bessa 
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Processo de Obras 

Em legenda: M.O.P. 
Direcção Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais 
Direcção dos Serviços dos Monumentos Nacionais 
Repartição Técnica -2." Secção 
Casa da Rua da Alfândega Velha - Porto 
Monumento Nacional 

Doc.40 Arquivo da DGEMN 
Arquivo da DREMN 

1-1 .°Piso Escalai/50 Chefe da Secção: 
Alberto Bessa. Data: 9/12/1957 

3-3.°Piso Escalai/50 Chefe da Secção: 
Alberto Bessa. Data: 9/12/1957 

5-5.°Piso Escalai/50 Chefe da Secção: 
Alberto Bessa. Data: 9/12/1957 

S = = Q 
IH - ( - t-

2-2.°Piso Escala1/50 Chefe da Secção: 
Alberto Bessa. Data: 9/12/1957 

4-4.°Piso Escalai/50 Chefe da Secção: 
Alberto Bessa. Data: 9/12/1957 

6-Cobertura Escalai/50 Chefe da Secção: 
Alberto Bessa. Data: 9/12/1957 
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ntitt . iM 

7-Corte transversal Escalai/50 
Chefe da Secção: Alberto Bessa. 

Data: 9/12/1957 

J 3 C 1 r 

Mv**1 

8-Plantas 1 ."PisoEscala 0,01P.M. 
Chefe da Secção: Alberto Bessa. 

Desenhador: Falcão. Data: 11/5/59 

8-Plantas 2.°Piso Escala 0,01P.M. 
Chefe da Secção: Alberto Bessa. 

Desenhador: Falcão. Data: 11/5/59 

8-Plantas 3.°Piso Escala 0,01P.M. 
Chefe da Secção: Alberto Bessa. 

Desenhador: Falcão. Data: 11/5/59 

tlfmm 
8-Plantas 4.°Piso Escala 0,01P.M. 
Chefe da Secção: Alberto Bessa. 

Desenhador: Falcão. Data: 11/5/59 

8-Plantas 5.°Piso Escala 0,01 P.M. 
Chefe da Secção: Alberto Bessa. 

Desenhador: Falcão. Data: 11/5/59 
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Página 4 N.° 11316. [Sem legenda]. 
Alçado posterior. 

Figura 9 do Boletim N.°103 da DGEMN 

Página 5 N.° 11317. [Sem legenda]. 
Fachada principal. Figura 8 do Boletim N.°103 

Página 8 N.° 11320. [Sem legenda]. Corte transversal. Figura 10 do Boletim N.°103 

Página 9 N.° 11321. [Sem legenda]. Corte longitudinal. Figura 11 do Boletim N.°10-

lllllllliill 
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9-Anexo à Casa do Infante D. Henrique. Alçado posterior. Escala 0,01P.M. 
Chefe da Secção: Alberto Bessa. Desenhador: Falcão. Data: 11/5/59 

9-Anexo à Casa do Infante D. Henrique. Alçado voltado ao pátio corte longitudinal Escala 
0 01P.M. Chefe da Secção: Alberto Bessa. Desenhador Falcão. Data: 11/5/59 
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10-Anexo"à Casa do Infante D. Henrique 10-Anexo à Casa do Infante D. Henrique 
1 ."Piso. Escala 0,01 P.M. Plantas2°Piso. Escala 0,01 P.M. 

Chefe da Secção: Alberto Bessa. Chefe da Secção: Alberto Bessa. 
Desenhador: Falcão. Data: 19/5/59 Desenhador: Falcão. Data: 19/5/59 

11 -Anexo da Casa do Infante D. Henrique. 12- Casa da Rua da Alfândega Velha Plantas 
Coberturas. Escala 1.100 1 ."Piso Escala 0,01 P.M.Chefe da Secção: 

Chefe da Secção: Alberto Bessa. Alberto Bessa. Arquitecto: Alberto Bessa. 
Desenhador: Falcão. Data: 8/6/59 Desenhador Falcão. Data: 13/5/59 

13 -Casa da Rua da Alfândega Velha 14-[Legenda não preenchida] 
Plantai ."Piso Escala 1:50Chefe da Secção: Em imagem: Planta do 2.Piso 
Alberto Bessa. Desenhador: P.Cabral. Data: 

10/3/59 
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15- Casa da Rua da alfândega Velha - Porto. Cortes. Escala 1:100. Chefe da Secção: Alberto 
Bessa. Desenhador Cabral e Falcão. Corte A-B. Data: 10/5/59 

mi 

±x 
15- Casa da Rua da Alfândega Velha - Porto. Cortes. Escala 1:100. Chefe da Secção: Alberto 

Bessa. Desenhador Cabral e Falcão. Corte C-D. Data: 10/5/59 

Ljtnni 
CO»Tl. ■ -.* 

15- Casa da Rua da alfândega Velha - Porto Cortes Escala 1:100 
Chefe da Secção: Alberto Bessa. Desenhador Cabral e Falcão. Corte E-F. Data: 10/3/59 

[Sem legenda] Página 16 
Na imagem: Escalai:100. Alçado Posterior 
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[Sem legenda] Página 17 
Na imagem. Escalai:100 Alçado Posterior 

18- Casa da Rua da Alfândega Ve ha - 19- Casa da Rua da Alfândega Velha -
2.°Piso. Escala 1:50 3.°Piso. Escala 1:50 

Chefe da Secção: Alberto Bessa Desenhador: Chefe da Secção: Alberto Bessa Desenhador: 
Cabral. Data: 10/3/59 Cabral. Data: 10/3/59 

20- Casa da Rua da alfândega Velha -
4.°Piso Escala 1:50. Chefe da Secção: 

Alberto Bessa Desenhador Cabral. Data: 
18/3/59 

21- Casa da Rua da alfândega Velha -
5.°Piso Escala 1:50. Chefe da Secção: 

Alberto Bessa Desenhador Cabral. Data: 
10/3/59 

22- Casa do Infante D. Henrique - Planta do 
1 ."Pavimento. Escala 0,01P.M.Chefe da 
Secção: Alberto Bessa. Data: 14/1/60 

23- Casa do Infante D. Henrique - Planta do 
2.°Pavimento. Escala 0,01 P.M.Chefe da 

Secção: Alberto Bessa. Data: 14/1/60 
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24- Casa do Infante D. Henrique - Planta do 
3.°Pavimento. Escala 0,01P.M.Chefe da 

Secção: Alberto Bessa. Desenhador: Falcão. 
Data: 22/1/60 

25- Casa do Infante D. Henrique - Planta do 
4.°Pavimento. Escala 0,01P.M.Chefe da 

Secção: Alberto Bessa. Desenhador: Falcão. 
Data: 22/1/60 

26- Casa do Infante D. Henrique - Fachada principal 
Escala 0,01P.M.Chefe da Secção: Alberto Bessa. Data: 21/1/60 

27 Casa do Infante D. Henrique - Corte C-D Escala 0,01P.M.Chefe da Secção: Alberto Bessa. 
Data: 21/1/60 
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28- Casa do Infante D. Henrique - Planta do 
1.° Pavimento. Escala 0,01P.M.Chefe da 

Secção: Alberto Bessa. Data: 14/1/60 

29- Casa do Infante D. Henrique - Planta do 
2.° Pavimento. Escala 0,01P.M.Chefe da 

Secção: Alberto Bessa. Data: 14/1/60 

32- Casa do Infante D. Henrique - Planta dos 
tectos Escala 0,01P.M. Arquitecto: Rubricado. 

Chefe da Secção: Alberto Bessa. Data: 
25/1/60 
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33 Casa do Infante D. Henrique - Tecto do 
salão Pormenor ao T.N. Arquitecto: 

Rubricado. Chefe da Secção: Alberto Bessa. 
Data: 3/2/60 

34 Casa do Infante D. Henrique - Caixilhos do salão posterior. Chefe da Secção: Alberto 
Bessa. Data: 12/2/60 
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35- Casa do Infante D. Henrique - Pormenor do 
tecto 1,5,10 e 11.Esc:T.N. Arquitecto: rubrica. 
Chefe da Secção: Alberto Bessa. Desenhador: 

Falcão. Data: 15/2/60 

36- Casa do Infante D. Henrique -
Pormenor do tecto N.°9 Esc:T.N. 

Arquitecto: rubrica. Chefe da Secção: 
Alberto Bessa. Desenhador: Falcão. Data: 

2/2/60 

37- Casa do Infante D. Henrique - Pormenor do 
tectoN.°8 Esc:T.N. Arquitecto: rubrica. Chefe da 

Secção: Alberto Bessa. Desenhador: Falcão. 
Data: 2/2/60 

38- Casa do Infante D. Henrique -
Pormenor do tectoN.°5 Esc:T.N. 

Arquitecto: rubrica. Chefe da Secção: 
Alberto Bessa. Data: 18/2/60 

39- Casa do Infante D. Henrique - Planta dos tectos Escala 0,01P.M. Arquitecto: Rubricado. 
Chefe da Secção: Alberto Bessa. Desenhador: Falcão. Data: 2/3/60 

40-Planta do 
tectoN.°9 
Esc: 1:50 

Idem 

w -1. 

41-Pormenor dos 
tectos 2e7 Esc: 
T.N. Data:1/3/60 

Idem 

42-Planta do 
tecto N.°4 
Esc. 1:50 

Data: 3/3/60 
[Idem, sem 

desenhador.] 

43-Pormenor dos 
tectos 1,2 e 3 Esc: 

0;02p.m. Data: 
3/3/60 
Idem 

45-Pormenor 
para a viga 

mestre do tecto 
n.°1 esc. 1/10 
Data: 15/3/60 
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46- Casa do Infante D. Henrique - Portas do 2.° Piso do corpo posterior. Escala 1:10. 
Arquitecto- Rubricado. Chefe da Secção: Alberto Bessa. Desenhador: assinatura ilegível. Data: 

28/3/60 
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52- Casa do Infante D. Henrique - Caixilharia 
fixa Escala 1:10 e T.N. Arquitecto: José 

Marques. Chefe da Secção: Alberto Bessa. 
Desenhador: assinatura ilegível. Data: 27/4/60 

55- Casa do Infante D. Henrique - Caixilhos 
posteriores do corpo principal. Escala 1:10 e T.N. 

Arquitecto: José Marques. Chefe da Secção: 
Alberto Bessa. Desenhador: assinatura ilegível. 

Data: 4/5/60 

56- Casa do Infante D. Henrique - Caixilhos de 
báscula posteriores do corpo principal. Escala 

1:10 e T.N. Arquitecto: José Marques. Chefe da 
Secção: Alberto Bessa. Desenhador: assinatura 

ilegível. Data: 6/5/60 
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57- Casa do Infante D. Henrique - Caixilhos do 
corredor. Escala 1:10 e T.N. Arquitecto: José 
Marques. Chefe da Secção: Alberto Bessa. 

Desenhador: assinatura ilegível. Data: 14/5/60 
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57- Casa do Infante D. Henrique - Caixilho fixo junto à porta de entrada do corpo central. 
Escala 1:10e T.N. Arquitecto: José Marques. Chefe da Secção: Alberto Bessa. Desenhador: 

Falcão. Data: 7/6/60 

65- Casa do Infante D. Henrique -
Pormenor de escada do 2.° Piso 
do corpo principal. Escala 1:10. 

Arquitecto: José Abreu Marques. 
Chefe da Secção: Alberto Bessa. 
Desenhador: Falcão. Data: 8/6/60 

66- Casa do Infante D. 
Henrique - Lanço de 

escada do 3.° Piso. Escala 
1:10. Arquitecto: José 

Abreu Marques. Chefe da 
Secção: Alberto Bessa. 
Desenhador: assinatura 
ilegível. Data: 25/5/60 

68 - Guarda de Escada 
Escala 1:10. 

[Legenda ilegível] 

71- Pormenor do Tecto ao Tamanho natural. [Figura sem legenda] 
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73- Alçado da janela do salão. Escala 1:10 
[Figura sem legenda] 

Desenhos do Boletim N.°103 DGEMN 

Figura 2 do Boletim N°103 da DGEMN 
Casa da Rua da Alfândega Velha - Porto 

Planta do primeiro pavimento antes das obras 

Figura 3 do Boletim N°.103 da DGEMN 
Casa da Rua da Alfândega Velha - Porto 
Planta do primeiro pavimento depois das 

obras 

Figura 4 do Boletim N°.103 da DGEMN 
Casa da Rua da Alfândega Velha - Porto 
Planta do segundo pavimento antes das 

obras 

Figura 6 do Boletim N°.103 da DGEMN 
Casa da Rua da Alfândega Velha - Porto 

Planta do terceiro pavimento antes das obras 

Figura 5 do Boletim N°.103 da DGEMN 
Casa da Rua da Alfândega Velha - Porto 
Planta do segundo pavimento depois das 

obras 

Figura 7 do Boletim N°.103 da DGEMN 
Casa da Rua da Alfândega Velha - Porto 
Planta do terceiro pavimento depois das 

obras 
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Estas imagens pertencem ao seguinte processo. 
Casa da rua da Alfândega Velha/Infante 

Distrito do Porto, Concelho do Porto, Freguesia de São Nicolau 

N." IPA: 131213012 
D.G.E.M.N. 

As imagens encontram-se dispostas segundo o critério de ordem numérica da Descrição 
de Documentos Cartográficos, com a utilização da mesma numeração, inserida na 
legenda. Foi efectuada uma selecção do que consideramos mais relevante do processo 
de intervenção. 

N.° Data Designação Escala Dimensões 
1 1957 Planta do 1° piso - Parcial 1:50 0.043x0.35 
2 1957 Planta do 2° piso - Parcial 1:50 0.043x0.35 
3 1957 Planta do 3° piso - Parcial 1:50 0.043x0.35 
4 1957 Planta do 4o piso - Parcial 1:50 0.043x0.35 
5 1957 Planta do 5o piso - Parcial 1:50 0.043x0.35 
6 1957 Planta da Cobertura 1:50 0.043x0.35 
7 1957 Corte Transversal 1:50 0.043x0.35 
8 1959 Plantado l.°,2.0,3.0,4.0,5.°Piso 1:100 1.20x0.30 
9 1959 Alçado Posterior; Corte e Alçado voltado para 

o pátio 
1:100 0.58x0.43 

10 1959 Plantado l.°e2.°Piso 1:100 1.10x0x48 
11 1959 Planta da Cobertura 1:100 0.56x0.56 
12 1959 Plantado l.°Piso 1:100 0.48x0.58 
13 1959 Plantado l.°Piso 1:50 0.72x0.45 
14 1959 Planta do 2°Piso 1:50 0.62x0.45 
15 1959 Cortes - AB; CD; EF 1:100 0.72x0.60 
16 1959 Alçado Posterior 1:100 0.33x0.33 
17 1959 Alçado Posterior 1:100 0.43x0.34 
18 1959 Planta do 2° Piso 1:50 0.73x0.46 
19 1959 Planta do 3° Piso 1:50 0.73x0.46 
20 1959 Planta do 4° Piso 1:50 0.36x0.46 
21 1959 Planta do 5° Piso 1:50 0.36x0.46 
22 1960 Plantado l.°Piso 1:100 0.80x0.50 
23 1960 Planta do 2.° Piso 1:100 0.80x0.50 
24 1960 Planta do 3° Piso 1:100 0.80x0.50 
25 1960 Planta do 4°Piso 1:100 0.56x0.33 
26 1960 Alçado Principal; Corte AB 1:100 0.90x0.30 
27 1960 Corte CD 1:100 0.85x0.30 
28 1960 Saneamento - Planta do 1 ° Piso 1:100 0.85x0.50 
29 1960 Saneamento - Planta do 2° Piso 1:100 0.85x0.50 
30 1960 Saneamento - Corte CD 1:100 0.85x0.30 
31 1960 Águas Pluviais - Planta do 1° Piso 1:100 0.85x0.50 
32 1960 Planta dos Tectos 1:100 0.85x0.45 
33 1960 Tecto do Salão - Pormenor 1:1 1.60x0.60 
34 1960 Caixilhos do salão Posterior - Alçado, Pormenor 1:10/1:1 0.74x0.77 
35 1960 Pormenores do Tecto 1:1 1.60x0.60 
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N.° Data Designação Escala Dimensões 
36 1960 Pormenores do Tecto 1 :1 1.10x0.80 
37 1960 Pormenores do Tecto 1 :1 0.98x0.65 
38 1960 Pormenores do Tecto 1 :1 0.97x0.50 
39 1960 Planta dos Tectos 1 :100 0.80x0.47 
40 1960 Planta do Tecto 1 :50 0.56x0.30 
41 1960 Pormenor dos Tectos 1 :1 0.96x0.50 
42 1960 Planta do Tecto 1 :50 0.48x0.40 
43 1960 Planta dos Tectos 1 :200 0.45x0.45 
44 1960 Pormenor do Tecto 1 :1 0.95x0.50 
45 1960 Estudo para viga mestre do tecto 1 .10/1:1 0.75x0.40 
46 1960 Portas do 2° Piso - Corpo Posterior 1 10 0.75X0.40 
47 1960 Portas do 2° Piso - Corpo Posterior -

Pormenores 
1 1 0.97X0.55 

48 1960 Caixilharia - Corpo Posterior -Pormenores 1 20/1:1 0.70x0.45 
49 1960 Escada -Planta 1 10 0.65x0.75 
50 1960 Escada - Planta; Corte AB 1 20 0.70x0.90 
51 1960 Degraus do 1° Piso - Corpo Posterior 1 10 0.50x0.62 
52 1960 Caixilharia Fixa 1 10 0.84x0.50 
53 1960 Portas interiores - Instalações sanitárias 1 10/1:1 1.00x0.30 
54 1960 Caixilhos - Instalações sanitárias 1 10/1:1 1.08x0.50 
55 1960 Caixilhos Posteriores do Corpo Principal 1 10/1:1 0.90x0.67 
56 1960 Caixilhos Basculantes - Corpo Principal 1 10/1:1 0.84x0.63 
57 1960 Caixilhos do Corredor 1 10/1:1 0.50x0.30 
58 1960 Caixilhos do Sanitário 1 10/1:1 0.56x0.49 
59 1960 Portas dos Sanitários do 1 ° Piso 1 10/1:1 0.74x0.47 
60 1960 Pormenor de Porta 1 1 0.52x0.55 
61 1960 Marco da Porta do Sanitário 1 1 0.50x0.40 
62 1960 Pormenor dos Alisares do Salão 1 1 0.65x0.40 
63 1960 Caixilho Fixo 1 10/1:1 0.76x0.57 
64 1960 Tecto - Planta Pormenores 1 10/1:1 0.90x0.70 
65 1960 Alçados e Planta - Escada do 2° Piso Corpo 

Principal 
1 10 0.75x0.58 

66 1960 Lanço de Escadas do 3° Piso - Planta e Corte 1 20 0.50x0.70 
67 1960 Escada/Alçado 1 10 0.75x0.95 
68 1960 Guarda de Escada 1 1 0.75x0.50 
69 1960 Pormenor do Corrimão do Ultimo Piso 1 1 0.80x0.50 
70 1960 Tecto do Último Piso - Corpo Principal -

Planta, Pormenor 
1 50/1:1 0.75x0.95 

71 1960 Pormenor do Tecto 1 1 0.75x0.42 
72 1960 Guarnições 1 1 0.70x0.42 
73 1960 Alçado da Janela do Salão 1 10 0.38x0.42 
74 1960 Nicho 1 10/1.1 0.74x0.48 

Nota: Em relação à escala, nas imagens existe a abreviatura T.N. (Tamanho natural), a 
que corresponde a escala 1:1. 
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Desenhos do Boletim N.° 103 

75-1961 Planta da Zona de Protecção Fig.l 1.1000 0.30x0.35 
76-1961 Planta do l.°Piso (antes das obras) Fig.2 1.100 0.80x0.50 
77-1961 Planta do l.°Piso (após as obras) Fig.3 1.100 0.80x0.50 
78-1961 Planta do 2.°Piso (antes das obras) Fig.4 1.100 0.80x0.50 
79-1961 Planta do 2°Piso (após as obras) Fig.5 1.100 0.80x0.50 
80-1961 Planta do 3°Piso (antes das obras) Fig.6 1.100 0.80x0.50 
81-1961 Planta do 3°Piso (após as obras) Fig.7 1.100 0.80x0.50 
82-1961 Alçado Principal Fig.8 1.100 0.58x0.30 
83-1961 Alçado Posterior Fig.9 1.100 0.60x0.30 
84-1961 Corte Transversal Fig.10 1.100 0.75x0.30 
84-1961 Corte Longitudinal Fig.ll 1.100 0.75x0.30 
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Processo cie Obras 

Antecedentes da Fachada Principal 
Doc.41 

Desenho por Sebastião Sanhudo, in " O 
Sorvete" - N° 200 - Porto, 1894; Aspecto que 
tinha em 1893, publicado no Tripeiro V Série 
Ano IV (1949) 

Desenho por Gouvêa Portuense, 
baseado no desenho de Sebastião 
Sanhudo, publicado no Tripeiro V 
Série Ano XIV (1958) 

Desenho por Joaquim Maria 
Pinto, in " Charivari" - 8.° 
ano -1894 com a legenda: a 
casa onde, segundo a 
tradição, nasceu o Infante D. 
Henrique, publicado no 
Tripeiro Ano XV, V Série 

Desenho por Gouvêa Portuense, 
com a legenda: A "Casa do Infante" 
- Aspecto actual publicado no 
Tripeiro V Série Ano XIV (1958) 
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Fachada principal / Intervenção da DGEMN 

Antes da intervenção: duas portas O entaipamento 

- - - ' ' ~ Vi - IH fi * m. 
~~ K l ! n H *i 

Durante as obras e após o entaipamento Após as obras 

Entrada principal vista do pátio 

Antes Durante 

414 



casa do Infante / intervenções 

Vista de um recanto do pátio 

Antes das obras Após 

Pormenor de escada do corpo posterior 

Antes 

Durante 

PŒÊ: 
Após 
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Após - a uniformização 

Conjunto da fachada posterior do edifício 

Antes 
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Processo de Obras 

Doc.42 DSUO 
Dossier da Câmara Municipal do Porto 
Direcção de Serviços de Urbanização de Obras (D.S.U.O.) 
OBRAS DE ADAPTAÇÃO DO EDDJÍCIO CONTÍGUO À CASA DO INFANTE 

MEMÓRIA DESCRITIVA 

De harmonia com o que foi determinado superiormente, apresenta-se o projecto com 
vista ao aproveitamento do edifício anexo à Casa do Infante. Propriedade municipal. 
Este edifício que se impõe pelo seu volume e sobriedade de fachadas, voltadas sobre a 
íngreme Rua da Alfândega e da Fonte Taurina, tem bastante interesse pelo seu 
enquadramento local, em Zona antiga e típica, nas proximidades da Praça da Ribeira. 
Deslocamo-nos por mais de uma vez àquele local e tivemos a oportunidade de 
verificarmos o seu mau aspecto exterior - não só das duas fachadas, aliás, bastante 
visíveis, voltadas ao pequeno largo fronteiro, como ainda e muito particularmente em 
todo seu interior arruinado, sobretudo evidenciado pelos acessos através da sua escada 
existente, pavimentos desnivelados, tectos e, em especial, a sua irregular cobertura 
bastante apodrecida, provocando naturalmente infiltrações de toda a ordem, pelo que se 
torna evidente a sua total substituição. 
As obras que ali terão de ser levadas a efeito, com vista ao total aproveitamento do seu 
espaço interior depois de cuidadosamente examinado todo o edifício, pareceu-nos de 
optar por uma total estrutura interior de betão-armado, não obstante, o aparente bom 
aspecto dos actuais pilares - constituídos por elementos monolíticos de pedra que 
servem de suporte aos travejamentos existentes. 
Com a nova disposição de pilares agora projectadas em face da nova estrutura, 
tornando-a na totalidade uniforme não só materialmente, como possibilitará uma mais 
ordenada disposição funcional quanto à sua futura compartimentação. 
Os seus pés-direitos, varia entre 3,77 e 4,17 mts, valores estes relacionados com a 
exacta posição das aberturas das fachadas que já referimos. 
Estudou-se a melhor localização da escada aos diferentes pisos, bem como a posição do 
ascensor, de forma a facilitar o melhor possível os seus acessos, prevendo-se em cada 
um daqueles, núcleos sanitários com vestiário. 
A cobertura será totalmente estruturada em betão armado, isto é, as tesouras poderão ser 
do tipo "Civibral" e as abas que formam a configuração do telhado, serem constituídas 
por esteiras de betão. A telha a aplicar deverá ser do tipo tradicional, redonda e 
patinada, como se preconiza na "circular" dimanada da Direcção Geral dos E.M.N. 
No respeitante a obras exteriores, todas as caixilharias serão convenientemente 
reparadas, ou substituídas aquelas, no caso de se reconhecer essa necessidade, 
mantendo-se no entanto com rigor o seu desenho e funcionamento. 
Colocação de vidros novos nos caixilhos onde se encontrem partidos. 
Pintura de todas as caixilharias com a inclusão de todas as portadas de segurança; 
reparação e pintura de caleiras, condutores e gradeamentos, bem como de todos os 
beirais que rematam o edifício depois de convenientemente limpos. 
As cantarias que guarnecem todas as aberturas, os elementos de coroamento das 
mesmas, varanda, cornija, etc., deverão ser convenientemente limpas, e as juntas 
avivadas a branco; inclui-se uma reparação geral e cuidada de todos os panos rebocados 
com respectiva caiação de forma a serem realçadas as cantarias a que nos referimos. 
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No projecto, representa-se uma abertura existente na parede de separação dos dois 
edifícios, abertura aliás visível, que se encontra emparedadas, mas que poderá deixar de 
o ser, no caso de ser reconhecida a conveniência de uma fácil comunicação entre a 
"Casa do Infante" e ampliação agora prevista. 

Repartição de Urbanização, 21 de Novembro de 1972 
Bernardino Bastos Sabia 

MEMÓRIA DESCRITIVA 

O presente processo, refere-se às obras de adaptação do Edifício contíguo às Casa do 
Infante que se junta, para esclarecer o seguinte 

a)- Todas as obras indicadas neste processo serão executadas à medição. 

b) - A revisão de preços desta empreitada, será realizada de acordo com as cláusulas e 
formulas com base na doutrina fixada nos Decretos-Lei n°. 47 945 e 157/74. 

c) -Os empreiteiros devem indicar os preços unitários com que concorrem a esta 
empreitada. 

O Mestre-de-obras 
Ass) Ilegível 

ESTIMATIVA PARA AS OBRAS DE ADAPTAÇÃO DO 
EDD7ICIO CONTÍGUO Á CASA DO INFANTE 

CAPITULO I 

Demolições 

Art°. Io -Demolição de coberturas incluindo madeiramento. 315,00m2 
Art°. 2o -Demolição de tabiques interiores em madeira e escada 1 
Art0. 3o. -Demolição de pavimentos em madeira 968,00m2 
Art°. 4o. -Demolição dos pilares de pedra, conforme programação junta ao processo 
96,00ml 
Art°. 5o. -Carregamento e transportes de entulhos provenientes das demolições. 1 
Art°. 6o. -Cargas e descargas e transporte de materiais das demolições e considerados 
em bom estado para o estaleiro Municipal.l 142.110$00 

CAPITULO n 

Obra de Pedreiro e Betão Armado 

Art°. Io. - Abertura de caboucos para construção de sapatas dos pilares. 34.00m3. 
Art°. 2o. -Construção de sapatas em betão armado. 17.10m3 
Art°. 3o. -Construção de pilares em betão armado. 40,50m3 
Art°. 4o. -Construção de vigas em betão armado. 30,13m3. 
Art0 5o. -Construção de lajes em betão armado nas escadas. 7,30m3. 
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Art°. 6o. -Construção de lajes em pavimentos do tipo "FAPRE" vigamento duplo e de 
0,29 de espessura. 146,30m2. 
Art0. 7° -Construção de lajes em pavimento do tipo "FAPRE" vigamento simples e de 
0,29 de espessura. 535,50 
Art0. 8o. -Construção de lajes aligeiradas em tectos tipo "FAPRE", com 0,15 de 
espessura. 228,00m2. 
Art°. 9o. -Construção da cobertura em betão armado constituída por tesouras e esteiras 
do tipo "civibral". 3 * 5,00m2. 
Art0.10°. -Limpeza e rebaixamento das juntas das pedras dos panos das paredes pelas 
duas faces, com demolição das argamassas pobres e existentes, e refechamento das 
mesmas com novas argamassas, de cimento e areia de traço 1.3 430,00 m2. 
Art° 11. -Enceramentos dos pavimentos existentes, para construção das novas placas e 
vigas a principiar a sua execução da placa do teto para baixo 136,00 ml 910.405$00 

CAPITULO m 

Obra de Trolha 

Art0.1°. - Construção de prancha e respectivos resguardos Med: - 660,00 m2 
Art°. 2- Cobertura com telha do "tipo Campos" patinada Med: - 315,00 m2 
Art°. 3o. -Construção de beiral à portuguesa patinado de tipo da telha a colocar Med: -
34,00ml. 
Art°. 4o.- Limpar e lavar com água e vassoura e respectiva (ilegível) de todas as 
cantarias existentes nas fachadas. Med: - 1 
Art°. 5o. -Construção de paredes de tijolo vasado de 0,10 ml de espessura Med: 112,00 
m2. 
Art°. 6o. -Construção de paredes de tijolo vasado de 0,07 de espessura Med: - 360,00 
m2 
Art°. 7o. - Regularização do pavimento com argamassa e cimento e areia ao traço 1/3 
Med: - 742,00 m2 
Art0. 8o. - Betonilha com hidrofugo no Io piso. Med: -185,00 m2 
Art°. 9o.- Impermeabilização dos pavimentos dos sanitários, dobrando 0,10 para as 
paredes. M e d : " 60,00 m2. 
Art0. 10°. -Fornecimento e colocação do mosaico nos pavimentos dos sanitários. Med: -
54,00 m2. 
Art0.11°. - Fornecimento e colocação do azulejo de 0,10x0,11, a toda altura, nas paredes 
interiores dos sanitários. Med: - 400,00 m2 
Art°.12°. - Abertura de trincheiras para colocação de tubagem de saneamento de caixa 
de visita e interceptora. Med: - 30.00 m2 
Art°.13°. - Impermeabilização das fachadas exteriores Sul, Nascente e Norte a cimento 
e areia ao traço V^com 5 (ilegível), de hidráulico. Med: - 660,00 m2 
Art°. 14°. - Revestimento das fachadas exteriores, Sul Nascente e Norte, com argamassa 
de cimento cal em pasta e areia de traço. Med: - 660,00m2 
Art°. 15°. - Caixa interceptora a construir na Rua, incluindo revestimentos, meios canos, 
sifões sanitas, tampas de betão e de ferro fundido, de acordo com os serviços 
respectivos. Med: - 1 
Art016°. -Construção de caixa de visitas a construir no pavimento, incluindo 
revestimentos, meios canos, tampa de betão e ferro fundido. Med: - 1 
Art0.17°.- Sifões do pátio, com tampa de ferro. Med: - 1 
Art°. 18o- Tubos de grés de 0,125 envolvidos em betão, no pavimento. Med: - 14,00 ml 
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Art°.19°. -Tubos de grés de 0,100 no pavimento, envolvido em betão. Med: - 16,00 ml 
Art°.20°. -Tubos de grés de 0,08 envolvidos em betão no pavimento. Med: -1,00 ml 
413.700$00 

CAPITULO IV 

Obra de Carpinteiro 

Art°. Io. -Reparação geral das janelas e portadas de segurança que a Fiscalização 
verifique poderem ser reparadas, incluindo as ferragens. Med: - 1 
Art°. 2o. - Portadas e janelas de segurança, novas em madeira de castanho incluindo as 
ferragens, prevendo-se a colocação ser a mais ou a menos será feito no final 
reajustamento de preço. Med: " 48,00 
Art°. 3o - Reparação de caixilharias exteriores. Med: - 1 
Art°. 4o.- Caixilharias novas em madeira de castanho, prevendo-se esta colocada à 
Medição incluindo as respectivas ferragens. Med: - 23,00 m2 
Art". 5° - Portas interiores nos sanitários, em madeira castanho, incluindo as ferragens. 
Med: - 15,00 m2 
Art° 6o- Portas em madeira de castanho, para os vestiários, incluindo marcos e 
ferragens. Med: - 15,50 m2. 193.500$00 

CAPITULO V 

Obra de Pintor 

Art0. Io. - Limpar, aparelhar, betumar, emassar e pintar com tinta de esmalte de Ia 

qualidade em todos os madeiramentos e reparar ou a substituir por novas, com medição 
pelas duas faces. Med - 430,00m2. 
Art°. 2o. - Limpar, aparelhar e pintar com tinta a esmalte dos gradeamentos exteriores. 
Med: - 20,00m2 
Art°. 3o. - Pintura a tinta plástica de todos revestimentos exteriores. Med:660,00m2. 

98.400S00 

CAPITULO VI 

Obra de Picheleiro e Funileiro 
Art°. Io. - Retretes em porcelanas, com autoclismo, tipo canapé, tampa dupla de Ia., 
cano de descarga e passador cromado Med: - 8 
Art°. 2o. - Lavatórios em porcelana de Ia qualidade, incluindo torneiras de água fria 
passador, sifão de garrafa cromado, bichos de ligação e válvula de lavatórios. Med: - 4 
Art°. 3o. - Bidés em porcelana de Ia qualidade, incluindo torneira de água fria, sifão de 
garrafa cromada, bichas de ligação e passador. Med: - 8 
Art°. 4o- Tubos de queda c/0,100 para esgotos das retretes, em plástico P.V.C, 
respectivas escápulas revestidas a plástico para fixação destes às paredes. Med:-40,00ml 
Art°. 5o. - Tubos de queda de 0,80 para esgotos dos sifões de pavimentos, em P.V.S. e 
respectivas escápulas em ferro, revestidas a plástico. Med: - 40,00 ml 
Art°. 6o. - Sifões de pavimentos em plástico P.V.C., com tampa cromada. Med: - 3 
Art°. 7o. - Sifões de campainha, para esgoto do chuveiro. Med: - 1 
Art°. 8o. - Chuveiro cromado, incluindo passador. Med: - 1 
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Art0 9° -Tubo de ferro galvanizado para esgotos de secção PA" Med: - 13,00 ml 
Art°. 10°. -Tubos de ferro galvanizado com parede reforçada de Ia, para abastecimento 
de águas. Med: - 24,00 ml 
Art°. 1 Io- Tubos de ferro galvanizado de3/4 e com parede reforçada, para abastecimento 
de águas. Med: - 70,00 ml 
Art°. 12°. -Reparação e substituição das caleiras existentes. Med: - 57,00 ml 
Art°. 13° -Condutores novos em P.V.C, de 0,80. Med: - 57,00 ml 
55.000SOO 

CAPITULO v n 

Obra de vidraceiro 
Art°. Io. - Vidraça lisa, nacional de 0,003 m. de espessura, assentes em betume e arestas. 
Med: - 70,00 m2. 15.400S00 

CAPITULO vra 

Obra de electricidade 

Tubo de Polietileno 2" 
Tubo de Polietileno 1" 
Tubo PB 11 
Cabo NYBY 4 x 70 

60 
61 
135 
22 

Comutadores 
Pontos de luz de 100 W 
Pontos de luz de 40 W 
Quadro geral de aquecimento 

8 
5 
8 
1 

Cabo NYBY 4 x 1 0 22 Quadro geral de luz 1 

CaboNYBY 
Fio BB 1,5 
Caixa de coluna de aquecimento 
Caixa de coluna de luz 
Caixa 
Placas 
Interruptores 

4 x 6 
310 
1 
5 
13 
5 
8 

31 Quadros parciais de luz 
Terra, fio de cobre nú 10 mm2 
Portinhola dupla 

Nichos para quadros 
Ranhuras 

3 
1 
1 
5 
255 

Imposto de 25% 
Electricista 
Ajudante 
Papel selado 
Estampilhas fiscal 

200 h. 
200 h. 

I f 
1 

Total  91.897S00 
O Mestre-de-obras 

O AGENTE TÉCNICO DE ENGENHARIA ELECTROTÉCNICO 
Não está assinado 
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ORÇAMENTO 

RESUMO 
Capítulo I 
Capítulo II 
Capítulo m 
Capítulo IV 
Capítulo V 
Capítulo VI 
Capítulo VH 
Capítulo Vffl 

Demolições 
Obra de pedreiro e betão armado 
Obra de trolha 
Obra de carpinteiro 
Obra de pintor 
Obra de picheleiro e funileiro 
Obra de vidraceiro 
Obra de electricista 
Remates Gerais 

Importâncias 
Parciais 

142 110$00 
910 405$00 
413 700$00 
193 500$00 
98 400$00 
55 500S00 
15 400$00 
91 897S00 

9 588S00 

Importâncias 
Totais 

1 930 000$00 

Importa esta estimativa na quantia de um milhão e novecentos e trinta mil escudos 
Porto e Repartição de Obras Municipais, 11 de Dezembro de 1974 

Joaquim Vieira 
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Câmara Municipal do Porto 
Repartição de Urbanização 
Direcção de Serviços de Urbanização de Obras (D.S.U.O.) 
Novembro de 1972 
Projecto de Adaptação do Edifício Contíguo à Casa do Infante  Arquivo Geral 

Escalai :500 

tf. ——~if 
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Corte Por A-B 
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Planta da Cave Corte E-F 
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—u 
a 
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Planta dos Andares 1-Escada de acesso; 
2-Ascensores; 3-Lavabos; 4-W.C; 5-

Vestiário; 6-Pilares existentes a demolir 
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Processo de Obras 

Doc.43 CRUARB 1976 

Dezembro de 1975 

Obras em Curso. 

6.2-Parcela 164 
Iniciada em Setembro de 1975. 
-Reconstrução da cobertura (substituição parcial da armação em madeira e reconstrução 
total do telhado). 
-Picagem de rebocos de paredes interiores 
-Rebocos em paredes interiores 
-Reconstrução de chaminés com a traça de origem 
-Demolição e reconstrução da escada em madeira à traça de origem 

Segundo a informação interna N.°13 de 21 de Setembro de 1976, assunto: Parcela 164, 
" È urgente concentrar atenções na parcela 164, para efectuar a mudança de instalações 
do CRUARB logo que possível. Há necessidade de mudar durante Outubro." 

Outubro de 1976 
Ministério da Administração Interna e 
da Habitação, Urbanismo e Construção 
CRUARB 
Comissariado para a Renovação Urbana da Área 
Ribeiro - Barredo 

Rua Gonçalo Cristóvão, 128-15°-Dt° Porto 

Parcela 164 

Dono da obra: 
Comissariado para a Renovação Urbana da Área 
Ribeiro - Barredo 
Projecto da Instalação Eléctrica 

[excerto do projecto, constando apenas a introdução que tem uma descrição do prédio e 
das obras] 

1.Introdução 

1.1. Local a electrificar 
Refere-se este projecto à instalação eléctrica de um prédio situado no cruzamento da rua 
da Alfândega com a rua da Fonte taurina, o qual está sofrendo uma operação de 
recuperação com a finalidade de nele ser instalado o Gabinete Técnico e Administrativo 
deste Comissariado para a Renovação Urbana da Área Ribeiro - Barredo. 
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O prédio em causa é construído em granito com pavimentos de madeira sobre 
travejamento também de madeira. Nos diversos pisos os tectos não são estucados 
encontrandose à vista o travejamento que suporta o pavimento do piso imediatamente 
superior. No caso do 3° piso encontrase igualmente à vista o travejamento que suporta 
o telhado. 
No 2.° piso está prevista a colocação de divisórias do tipo Cloisall pelo que toda a 
instalação eléctrica projectada para passar nessas divisórias deverá ser embutida no 
momento de montagem das mesmas. 
Os quartos de banho existentes nos diversos pisos, bem como, a sala destinada a cópias, 
são construídas em meias paredes de Ytong pelo que toda a Instalação Eléctrica deverá 
ser embebida nas tubagens que já se encontram instaladas. 

Imagens do AHMP sobre o projecto: 

■■■ í "■■W1, ■ \ \ ■'■' >! *■ , Í i: 1 4 P$&W&. *:> ÍW*S 
■ —:. ■ ? g._ ■ ^:<- y$ \ \ ■ ', ■ / ■ *. 

:.,' w ../ví;.:;.,. '"; •-''%. " \ "'' ■■ ■ . cow^ífes 
M '■"!■■ V%.'i '■.''' i '■" """-•■ k.mww 
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3° Piso 
2° Piso 
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t 

l.° Piso 

Cave 
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Processo de Obras 

Doc.44 Arquivo do Gabinete do Arquitecto Tasso de Sousa 

Desenho do interior Estudo de corte Transversal 

« a .... ..... _4 i ■ 

Levantamento de medidas do Bloco E 

Esboço do Bloco C 

Levantamento de medidas ACDE 

■ H.';} ? i : 

Esboço vista do Pátio para o C 

Esboço Bloco F antes das escavações Esboço de atravessamento de galerias 
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Projecto de exec. Plano de conj. Piso 0 Projecto de exec. Corte Transversal CE 

Corte Transversal do Bloco B ao F Desenho Corte Transversal 

Maquete vista do Bloco BA Maquete vista para o Arquivo Histórico 

Maquete Secção EF Corte Transversal EFGJH 
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Maquete no início - interior Maquete -coberturas 

Maquete vista do Bloco C Maquete vista do Pátio para o Bloco C 

Maquete vista do Pátio Maquete vista da escada séc. XVIII 

Maquete vista interior FG Maquete vista do G 
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Vista interior do Bloco G Vista de pormenor do Bloco G 

Maquete vista do pátio Vista do pátio para o CF 

Vista interior do F com os depósitos Maquete depósitos no Bloco F topo sul 
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Maquete vistas de coberturas 

casa do Infante / iníervençõeí 

Vista de conjunto 

Maquete interior Bloco E Vista de conjunto 
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Processo de Obras 

Doc.45 
Documentos relativos ao Curriculum do Arquitecto 

NUNO JENNINGS TASSO DE SOUSA 

[Arquivo do Gabinete do Arquitecto] 

Filiação: António Chambers Tasso de Sousa e Rosemary Gyw Jennings. 

CURRICULUM VITAE 

NUNO JENNINGS TASSO DE SOUSA 

Nasceu em 28 de Agosto de 1941. 

B.l. n.° 1928091 de 1992/07/01 - Arquivo de Identificação do Porto. 

Contribuinte n.° 140431365. 

Terminou o período escolar do Curso de Arquitectura em 1968 na Escola 

Superior de Belas Artes do Porto, tendo este sido realizado segundo a reforma 

de 1957. Apresentou o relatório de estágio em 2/07/73 obtendo a classificação 

final de 18 valores (muito bom). 

Estagiou no gabinete do Arquitecto Alfredo Evangelista Viana de Lima de 1968 

a 1969, tendo aí colaborado na elaboração do projecto de execução da Faculdade 

de Economia da Universidade do Porto. 

Frequentou os seguintes cursos: 

Como bolseiro do National Trust Inglês e da Fundação Calouste Gulbenkian 

frequentou um curso de *Preservação e Conservação, de edifícios, ambientes e 
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equipamentos,,, de 4 a 25 de Julho de 1966, sob a temática dos palácios Ingleses, 

no Shropshire Adult College em Attingharn Park - Inglaterra 
Frequência do curso de "Conservação de Património Arquitectónico" da 
Universidade de York - Inglaterra, como bolseiro da S.E.C, em 1986. 
Frequência do Curso de "Conservação de Património Arquitectónico do séc. 

XX" em Nosvajeger na Hungria em 1987. 
Frequência do curso livre de História da Arquitectura em Portugal na Faculdade 
de Arquitectura do Porto em 1989 dirigido pelo Professor Arquitecto Alexandre 

Alves Costa. 

De 1984 a 1991 fez parte do Corpo Docente da Faculdade de Arquitectura da 

Universidade do Porto. Leccionou nas áreas de Renovação Urbana e Teoria e 

História da Arquitectura. 
Vogal do Conselho Directivo da Faculdade de Arquitectura (1987-1989). 
Sócio honorário da ARPA (Associação de Recuperação de Património Artístico) 

desde 1987 
Membro da Comissão instaladora do Instituto Marques da Silva da Universidade 

do Porto (1997-2000). 
Membro do Conselho Directivo do Instituto J. Marques da Silva da 

Universidade do Porto, (desde o ano 2000). 
Comissário das Exposições realizadas no âmbito da 8a Cimeira Ibero-Americana 

de Chefes do Estado no Porto em 1998. 
Louvor do Governo Português (Louvor n°24/99 - D.R. n°19 - II Série) pela 
"competência, zelo e disponibilidade" que dedicou à preparação da Cimeira 

como Membro da Comissão Organizadora. 
Participação nos Congressos (1°,2° e 3o) dedicados a Museus de Cidade, 

respectivamente em Londres, Barcelona e Luxemburgo. 

Tem publicado artigos em revistas da especialidade e feito comunicações em 
seminários, simpósios e congressos diversos, designadamente sobre a sua obra e 
sobre Conservação da Arquitectura e Renovação Urbana. 
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Organizou e acompanhou uma visita a Portugal de um grupo de 24 membros 

associados do National Trust Inglês, de 1 6 a 23 de Setembro 1965, sob o tema 

"O Barroco em Portugal". 

Organizou e acompanhou urna visita a Portugal, dos finalistas do curso de 

Arquitectura da Universidade de Columbia de Nova York, dirigidos pelo 

Professor Arquitecto Jarnes Marston Fitch, Arquitectos Podgoray e Passarela, de 

15 a 28 de Dezembro de 1966. 

Orientação e acompanhamento de visitas guiadas à Cidade do Porto para a 

A R P A . , Associação Alberto Pimentel e Clube UNESCO. 

Colaborou com o Professor Robert C. Smith, da Universidade de Pensylvania, 

Philadeifia, na elaboração de estudos sobre o Barroco em Portugal, em especial 

na execução de levantamentos, desenhos e ilustrações, de 196311972 

designadamente sobre Tibães e Nicolau Nazoni. 

Efectuou em 1977 urna viagem de estudo à obra de Corbusier, situada na área 

urbana e suburbana da cidade de Paris. 

Efectuou duas viagens, respectivamente a França e Suécia, promovidas pela 

Direcção Geral do Ensino Superior e Banco Mundial para estudo de escolas do 

Ensino Superior, normal e especial, em 1978 e 1979. 

Efectuou em 1980 uma viagem a Itália e Alemanha, no âmbito do contrato do 

Plano Geral do Polo 3 da Universidade do Porto, para estudo de planos de 

desenvolvimento de Universidades históricas (Parma), novas (Constanz e 

Stutgart) e ao Centro de Estudos, de Análise e Dimensionamento de Espaços, 

para o Ensino Superior Universitário em Stutgart. 

Efectuou viagem de estudo à obra de Andrea Palladio, durante a comemoração 

do IV Centenário da sua morte, tendo visitado inúmeros edifícios por ele 

projectados e diversas exposições alusivas ao facto. Na mesma altura visitou a 1 

Bienal de Arquitectura em Veneza e ainda a exposição sobre Aldo Rossi no 

Teatro dei Mondo. 

Visita de estudo à cidade de Letchworth (Ia Cidade Jardim), nomeadamente ao 

gabinete de gestão do Plano e consulta a projectos de Unwin & Parker, 

actualmente servindo de arquivo documental de todos os estudos e projectos 

realizados para a cidade, em 1982. 
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Colaborou nos gabinetes dos arquitectos Luis Botelho Dias e António Meneres 

no período de formação escolar. 
Trabalhou na empresa Vértice - Centro de Projectos R.L. de 1969 a 1976, onde 
investigou sobre métodos de preparação de obra em estaleiro (revestimentos, 
acessos verticais, esquadrias, painéis de fachada, etc.), organização de projectos 
para execução de obras, estudos de variantes com aplicação de novas tecnologias 
(pré fabricação), e projectos gerais para concursos Concepção - Construção, etc.. 
Foi sócio gerente da firma Polipro Gabinete de Projectos Lda. 

Presentemente dispõe de gabinete individual. 
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Processo de Obras 

Doc.46 
Projecto de Remodelação e Restauro, efectuado no Gabinete do Arquitecto Tasso de 
Sousa, Maio, 1990, Câmara Municipal do Porto - Direcção Municipal Equipamento 
Serviços Gerais. Remodelação e Restauro. Projecto Geral - Arquitectura - Demolições 
e Edificação. Novembro. 1995 (Escala 1:100) 
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Processo de Obras 

Projecto do Arquitecto: Nuno José Tasso de Sousa 
Doc.47 A H MP 

Corte C1 eC2Esc. 1:250 

Corte C3 e C4 Esc. 1:250 
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Intervenção 
Projecto do arquitecto: Nuno José Tasso de Sousa 

A.H.M.P. 
bries :5 : cS 

Corte C5 e C6 Esc. 1:250 
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Corte C7 e C8 Esc. 1:250 
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Intervenção 
Projecto do arquitecto: Nuno José Tasso de Sousa 
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Intervenção 
Projecto do arquitecto: Nuno José Tasso de Sousa 
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Intervenção 
Projecto do arquitecto: Nuno José Tasso de Sousa 
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Intervenção 
Projecto do arquitecto: Nuno José Tasso de Sousa 
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Intervenção 
Projecto do arquitecto: Nuno José Tasso de Sousa 
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Intervenção 
Projecto do arquitecto: Nuno José Tasso de Sousa 
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Processo de Obras 

Câmara Municipal Porto 
EMPREITADA DE REMODELAÇÃO E RESTAURO 
DO ARQUIVO HISTÓRICO MUNICIPAL DO PORTO 

Doc.48 

TRABALHOS CONTRATUAIS 
■ — 

— 
HM 

£:Wi== ' '. £=:=:=¾ 

VALOR 

1. 

VOL. I  ARQUITECTURA 

CAP. IESTALEIRO 

Mobilização e desmobilização de equipamento, bem 
como instalações provisórias para armazéns de mate

riais, escritório para Fiscalização, redes provisórias de 
abastecimento de electricidade, telefone e de águas, ins

talações sanitárias, tapumes, vedações e acessos, de 
acordo com o Caderno de Encargos. 

CAP. n  MOVIMENTO DE TERRAS 

Escavações Arqueológicas 

Escavações do tipo 1, executadas manualmente com 
colhei ím e pico, realizadas em níveis horizontais de 10 
a 20 cm de espessura, de acordo com o Caderno de En

cargos e descrição especializada do Gabinete de Arquio 
logia, incluindo entivações se necessário. 

Idem em escavações do tipo 2, realizadas com picareta 
enchada e pá, executadas por níveis horizontais com 
espessuras de 30 a 60 cm 

Idem em escavações do tipo 3, realizadas com picareta 
enchada e pá, podendo ser utilizados meios mecânicos 
de pequena dimensão, executados por níveis horinzon

tais de espessura superior a 1,0 mL 

Escavações Gerais 

Escavações em terra compacta ou saibro a rim de obter 
cotas de projecto, executadas manualmente ou mecani

camente, incluindo remoção dos excedentes de acordo 
com o Caderno de Encargos 

Aterros com terras provenientes das escavações ou de 
empréstimo devidamente seleccionadas, executados 
em camadas sucessivas de 0,20 m de espessura e com

pactados de acordo com Projecto e Cadernos de Encar

CAP. m  DIVERSOS 

Desmonte dos lageados de cantaria dos pavimentos, nos 
locais indicados no Projecto, incluindo remoção da 
camada de areia para vazadouro, numeração e marcação 
das pedras com tinta para posterior recolação e acon 

1,00 3.741.120,00 3.741.120,00 

530,95 

131,87 

214,94 

11.847,00 

9.976,00 

8.106,00 

6.290.164,65 

1315335,12 

1.742303,64 

114*66 4.988,00 5.706371,28 

361,24 1.496,00 540.415,04 
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AKFT ÍS8SJGNAÇÃO QUANT 
corrigida 

FKBÇO 
UNÎT 

VAISR 

2.1. 

2.2. 

23. 

2.4. 

2.5. 

2.6. 

a) 
b) 

2.7. 

2.8. 

3.6. 

diáonamento das mesmas em local a designar, até à 
sua reutilização, de acordo com Projecto e Caderno de 
Encargos. 

Idem em desmonte de elementos diversos assinalados na 
planta de Arqueologia, para posterior reutilização ou não 
de acordo com descrição do Projecto da especialidade e 
Caderno de Encargos. 

Desmonte e transporte a vazadouro de todas as estruturas 
canalizações e caixas de visita que ficam fora de serviço 
de acordo com indicações da Fiscalização 
(versão global) 

Desmonte e remoção das estruturas da fundação do arco 
da torre Sul. (área 3 e) 

Desmonte de estruturas e remoção a vazadouro dos ele 
mentos indicados pela Fiscalização, reconhecimento dos 
níveis dos pavimentos da época medieval e romana, com 
registo e desmonte de acordo com indicações dos Arque
ólogos, nas banquetas da torre Norte, 
(área 4a) 
(verba global) 

Desmonte e remoção das estruturas da fundação do arco 
da torre Norte, (área 4b) 

Desmonte dos muros da época Romana e Medievais e 
remoção das pedras (área 5) 
(verba global) 

Desmonte dos pilares de ferro fundido e viga incluindo 
sapatas, assinalados na planta de Arqueologia, na área 
do armazém, a entregar e acondicionar de acordo com 
indicações doDono de Obra. 
Pilares sapatas 

Desmonte dos pilares de pedra incluindo sapatas, assina
lados na planta de Arquioiogia na área da Cave, a entre
gar e acondicionar de acordo com o Dono de Obra. 

Desmonte de estruturas e paredes de pedra assinaladas na 
planta de Arqqueologia, nos locais da torre Sul e junto à 
porta do Salão, incluindo remoção. 

Sondagens em paredes de pedra existentes, de acordo 
com descrições da Arqueologia, Projecto e Caderno de 
Encargos. 

ÁreaF. 

Protecção de estruturas e pavimentos existentes, de 
acordo com descrição, Projecto de Arqueologia e Cader
no de Encargos 
(medição no 1\11.) 

Idem na protecção de três cortes verticais, em terra 
com terra, com altura média de 3,0 ml, incluindo escora -

289,66 

1,00 

1,00 

1,00 

1,00 

8,00 
1,00 

5,00 

3,00 

6,00 

294,62 

3.118,00 

124.704,00 

IAM 87.293,00 

187.056,00 

274349,00 

56.117,00 

62352,00 
124.704,00 

62352^)0 

31.176,00 

37.411,00 

5.612,00 

903.159,88 

124.704,00 

87.293,00 

187.056,00 

274349,00 

56.117,00 

498.816,00 
124.704^)0 

311.760,00 

93.528,00 

224.466,00 

1.653.407/44 
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ART" QUANT 
UNÎT 

VALOR 

1.10. 

2.4. 

5.7. 

mentos e entivaçoes se necessário. 

Demolições de paredes, pavimentos, escadas, tectos, co
berturas, esquadrias, louças, elevadores e todos os ele
mentos existentes, por forma a poder-se executar o Pro
jecto definido nesta empreitada, nomeadamente estru-
tiras de madeira, ferro ou betão armado, estruturas da 
cobertura e telha, sendo esta arrumada à mão para local 
a designar e entregue ao Dono de Obra, incluindo trans
porte e vazadouro dos produtos demolidos e não recupe-
réveis de acordo com o Projecto de Demolições devida
mente assinalado e Caderno de Encargos, 
(verba global) 

CAP. IV - PAVIMENTOS 

Execução do massa me do piso térreo constituído por 
camada de tout- venant com 0,20 m de espessura, mas-
same betão com 0,10m, formando degraus e rampa onde 
indicado, incluindo malhasol CQ30 e aditivo hidrofogo 
do tipo Sika, incorporado sendo o terreno previamente 
compactado de acordo com o Caderno de Encargos e 
Projecto, 
(medição no P.H.) 

Bloco k. 

Idem na execução de escadas (degraus e espelhos) assen
tes no terreno, sendo o massame com espessura média de 
0,25 m armado com duas malhasol AQ 38 degraus arma
dos com aço da classe A24 06 de acordo com pormenor 
e Caderno de Encargos, 
(medição no P H.) 

Bioco K. 

Idem na execução dos degraus do anfiteatro exterior do 
bloco J 
(medição no P'.H.) 

Idem na execução da rampa e patamar do corpo H no 
acesso a 73.1, incluindo muretes laterais e sapatas em 
betão cidópico 
(medição no P.H.) 

Regularização de pavimentos com acabamento afagado 
mecanicamente, incluindo, pintura de acordo com Mapa 
de Acabamentos e Caderno de Encargos. 

Bloco K. 

Revestimento de pavimento com soalho de 0,032 m de 
espessura, incluindo regularização, acabamento afagado e 
verniz duro de acordo com CE. e MA. 

Idem com réguas de madeira maciça (70 x 22 x 500) 

3,00 748.224,00 2.244.672,00 

1,00 14.964.480,00 14.964.480,00 

1.481,61 

4536 

23,86 

938 

321,64 

31,26 

5.055,00 

7.727,00 

7.727,00 

17.940,00 

1.846,00 

10.233,00 

7.489.538,55 

350.496,72 

184366,22 

168.277,20 

593.747/44 

319.88338 
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• 

7.7. 

8.7. 

9.8. 

10. 

10.4. 

11. 

11.4. 

12. 

125. 

13. 

13.6. 

14. 

143. 

15. 

' S t , * 1 ' 

Bloco J. 

Idem com manta de vinilico de 3 mm de espessura, in
cluindo escadas e espelhos onde indicado, de acordo com 
Caderno de Encargos. (6.65) 
(medição no P.H.) 

Bloco J em patamares. 
(Idem cer CAP. X-AB) 

Idem com mosaico porcelâmico antiderrapante, inclu
indo peças especiais em escadas e espelhos de degraus 
onde indicado, 
(medição no P Jí.) 

Bloco I com capas e espelhos de degraus. 

Bloco J. 

Revestimento de pavimentos com chapa de xadres, in
cluindo escadas, espelhos e apoios com pintura final a 
esmalte de acordo com Caderno de Encargos e Mapa de 
Acabamentos, 
(medição no P J-L) 

Bloco}. 

Idem em pavimentos com grelha metálica 20 x 95, com 
peso de 60 Kg/m2 incluindo apoios e pintura, 
(medição no P.H.) 

Bloco J. 

Idem em grelha metálica com vidro rochedo, incluindo 
este, bem como apoios e pintura, 
(medição no PH.) 

Bloco I. 

Idem em pavimentos executados com lajeamento de 
pedra reaproveitada, incluindo alagamento da superifi-
cie, tomação de juntas e almofada de areia, incluindo de
graus e escadas, 
(medição no P.H.) 

Bloco). 

Idem em restauro de pavimentos de granito existente e 
escadas incluindo guardas de granito, 
(medição no P.H.) 

Bloco J. 

Idem em placagem de granito bojardado com 3 cm de 
espessura, sobre esteira metálica, incluindo esta com 
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1.78435 

1.62931 

278,90 

152,89 

107,06 

130,15 

76256 

7.731,00 

7.099,00 

4.920,00 

4.920,00 

17.733,00 

27.273,00 

Z080,00 

48,94 

VALOR 

14.787,00 

13.794.809,85 

11566.471,69 

1372.188,00 

752.218,80 

1.898.494,98 

3549.580,95 

1586.124,80 

723.675,78 
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153. 

16. 

16.7. 

17. 

173. 

18. 

18.1. 

19. 

19.6. 

20. 

20.2. 

21. 

21.6. 

22. 

22.2. 

23. 

23.3. 

pintura e regularização de acordo com o Caderno de En
cargos e Mapa de Acabamentos, 
(medição no P -FL) 

Bloco H. 

Idem em placagem de granito bojardado com 3 cm de 
espessura incluindo escadas e regularização dos pavimen
tos, 
(medição no PH.) 

Bloco J. 

Idem em revestimento de pavimentos e escadas (capa e 
espelho) com madeira maciça de 5 cm de espessura in
cluindo raspagem e acabamento a verniz duro. 
(medição no P J i ) 

Bloco I. 

Idem em restauro de escadas capa e espelho de madeira 
incluindo guardas e balaustres com raspagem e acabamen
to a verniz duro. 
(medição no P J l ) 

Bloco A. 

Idem em capas escadas sobre estrutura de aço em ma
deira de 4 cm de espessura, incluindo raspagem e acaba
mento a verniz duro. 
(medição no P.H.) 

Bloco I 

Idem em restauro de soalhos existentes, constituídos por 
substituição de tábua em mau estado, raspagem, formação 
e acabamento a verniz duro. 

Bloco B. 

Idem em tapâtes do tipo 'matador", incluindo execução 
de caixa e orla de aço inox na caixa. 

Bloco J. 

Idem em grelha metálica de drenagem incluindo pintura 
final com esmalte 

Bloco C. 

Idem em restauro de rodapé de madeira existente com 
acabamento a esmalte 

Bloco G. 

139,15 

589,53 

58,43 

80,11 

22.914,00 

15.754,00 

41.851,00 

8.885,00 

70,96 

353,8 

19,28 

' 

473,00 

38.141,00 

3.903,00 

34.513,00 

17.733,00 

1.113,00 

3.188.483,10 

9.287.455,62 

2.445353,93 

711.77735 

2.706.48536 

1380.881/40 

665.410,64 

80.86248 

526.449,00 
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ijRT 

24. 

24.8. 

25. 

25.Z 

26. 

263. 

27. 

273. 

28. 

28.1. 

29. 

DKSICiNAÇÁO 

Idem em restauro de rodapé de madeira novo ignal a 
desenho, incluindo pintura a esmalte. 

Bloco}. 

Idem em rodapé de mosaico cerâmico. 

Bloco J. 

Mem em rodapé de metálico, incluindo pintura e esmalte. 

Bloco J. 

Idem em rodapé de granito bojardado com 2 cm de es-

30. 

30.11. 

31. 

32. 

32.1. 

3 2 i 

323 . 

33. 

34. 

Bloco J. 

Idem em pavimentos flutuantes executados com chapa 
HAIRONVILLE pintada e massame de betão armado 
com rede, prefazeno a totalidade a espessura de 0,10 m. 

Bloco B. 

Idem na execução do Palco do piso 0 do bloco B, execu
tando em madeira maciça, incluindo escadas, estruturas 
de apoio e acabamentos raspado e envernizado com ver
niz duro. 
(medição no P.H.) 

Idem em soleiras de granito serrado com espessura míni
ma de 3 cm e largura variável incluindo releixos e go
teira de latão. 

Bloco). 

Idem em soleiras em aço metalizador e pintadas a esmal
te nos locais ndkados em todos os blocos, 
(verba global) 

Idem em restauro de todas as soleiras indicadas, incluindo 
pintura a esmalte, em todos os blocos. 

Restauro de soleiras de madeira 

Restauro de soleiras de mármore 

Restauro de soleiras de aço 

Mem em soleira de granito a restaurar nos locais indica
dos, com acabamento bojardado, em todos os blocos, 
(verba global) 

Idem em todos os peitoris de madeira a restaurar com 
acabamento a esmalte em todos os blocos. 

:asa do Infante ' intervenções 

1307,00 

158,00 

401,00 

Í..ÍNÍÍ 

2.271,00 

801,00 

2301,00 

84,00 

641,09 

9,46 

115/40 

9330 

136,15 

3230 

5,20 

84,10 

2.472,00 

5.763,00 

38.141,00 

9.839,00 

6.235,00 

VALOR 

2.494,00 

18.706,00 

3.741,00 

8.729,00 

2.968.197,00 

126558,00 

922.701,00 

207.648,00 

3.694.601,67 

360.813,86 

1.135.420,60 

581.72530 

339358,10 

604.203,80 

19.453,20 

734.108,90 
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>:■■ . ^ - . . . ■ QUANT 
conîgick 

PREÇO 
UNIT 

VALOR 

35. 

36. 

(verba global) 

Idem em peitoris de granito a restaurar com acabamento 
bojardado em todos os blocos 

Idem na execução de peitoris em mosaico porcelânico 

36.1. IBlocoG. 

37. 

38. 

40. 

40.1. 

40.2. 

40.3. 

1.6. 

2.1. 

3.5. 

Idem em peitoris de madeira novos, incluindo pintura a 
esmalte, nos locais indicados em todos os blocos 
(verba global) 

Idem em peitoris de madeira novos nos locais indicados 
e em todos os blocos, 
(verba global) 

Idem em peitoris novos de aço incluindo metalização 
e pintura a esmalte 
(verba global) 

Execução da caleiras técnicas em alvenarias hidráulicas, 
incluindo abertura e fecho de vala, tampas de betão arma

do, lampas hidráulicas, nas visita sendo todo o interior 
hidrofugado e rebocado, prontas a utilizar, de acordo com 
Projecto e Caderno de Encargos, 
(verba global) 

Secção 2,01 x 1,8 m 

Secção 0,7x0,5 m 

Secção 0,2 x 0,4 m 

CAP. VPAREDES 

Revestimento de lambrins e paredes com azuleijo porce

lânico de 1* escolha, incluindo regularização da parede, 
de acordo com Mapa de Acabamentos e Caderno de En

cargos. 

Bloco I. 

Idem em revestimento de lambrins com contraplacado 
de madeira com 0,016 m de espessura, incluindo estrutu

ras, reboco das paredes e pintura a esmalte. 

Bloco E. 

Idem em revestimento de lambrins com com aço per

furado tipo Gantois 1,5 ref* Dec. 49% incluindo estrutu

ra de apoio e pintura finai. 

Bloco A incluindo portas com ferragens, porta candeiro, 
tubo e suspensão. 

Idem em fornecimento e assentamento de banquetas de 
mármore Moleano incluindo roda mão, avental, furacões 
e fixação às paredes com suportes metálicos assentes em 
sanitários de acordo com pormenores. 

37,40 

124,75 

7,50 

40,60 

10,60 

29,20 

70,50 

53,70 

16,00 

551,40 

55,00 

253,58 

2.120,00 

6.235,00 

6.235,00 

2.356,00 

12.470,00 

6.235,00 

22.447,00 

17.459,00 

14.964,00 

3.533,00 

14.724,00 

14.491,00 

79.288,00 

777.816,25 

46.762^0 

95.653,60 

132182,00 

182.062,00 

1.582.513,50 

937.54830 

239.424,00 

1.948.096,20 

809.820,00 

3.674.627,78 
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« . « - ■ IlÉSKaSACAO QUANT 
«jrrïgida 

PREÇO 
UNIT 

VALOR 

4.2. Bloco G corn 1 pio. 

Idem em fornecimento e assentamento de conjuntos de 
varões em aço inox nos sanitários de deficientes. 

5.2. Bloco G. 

Idem em reboco e pintura de paredes, tectos e pavimen

tos da casa das máquinas sobre os sanitários do corpo D. 
(verba global) 

7. Idem em emboço e rebocos novos sobre paredes, inter

iores, incluindo restauros dos rebocos existentes e pintura 
final. 

7.9. 

10. 

11. 

11.2. 

12. 

12.3. 

13. 

13.2. 

14. 

14.6. 

Bloco J. 

Idem em reparação, reboco e pintura do interior das 
cápsulas dos elevadores 
(verba global) 

Idem em restauro de todos os pilares de cantaria existen

tes, 
(verba global) 

Idem em execução dos trabalhos de construção civil no 
interior do P.T. de acordo com as normas da E.DP do 
Porto, constituido por vala, tampas, celas metálicas, 
escadas e porta de acesso igualmente metálicas com ven

tilação, caixas de depósitos de olio e baias de separação, 
incluindo pintura de todas as peças de acordo com Projec

to da Especialidade. 

Idem em emboço e reboco de paredes, interiores incluin

do pintura a esmalte acrílico. 

Bloco L 

Idem em emboço e reboco de paredes interiores, incluin

do pintura Poliuretano. 

Bloco I. 

Idem em reparação de paredes de betão aparente, inclu

indo pintura. 

Bloco J. 

Idem em placagem de paredes interiores com granito 
serrado com 2 cm de espessura, incluindo reboco e gram

pos metálicos 

Bloco H. 

2,00 

2,00 

8530 

3.89030 

367,00 

1,00 

1,00 

86,80 

818,50 

84,40 

23.985,00 

47.388,00 

1.702,00 

1.553,00 

935,00 

1.041.278,00 

274.349,00 

1.901,00 

1.957,00 

811,00 

47.970,00 

94.776,00 

145.180,60 

54330 13.288,00 

6.041.635,90 

343.145,00 

1.041.278,00 

274.349,00 

165.00630 

1.601.80430 

68.44840 

7.219.370,40 

478 



ART 

15. 

15.9. 

16.7. 

17.5. 

18. 

19. 

21. 

23. 

24.10. 

25. 

DESIGNAÇÃO 

Idem em restauro de paredes interiores em alvenaria de 
granito aparente, incluindo restauro das juntas e aparelho 
de pedra onde necessário, bem como lavagem das mes
mas. 

Bloco J. 

Idem em fornecimento e assentamento de painéis tipo 
Sandwich com chapa HaironviBe lacada e galvanizada reP 
518339 B 0,88 m / m incluindo estrutura de perfilagem, 
suportes, remates e lã de rocha no interior e restauro dos 
rebocos das paredes, totalmente acabados. 

Bloco J. 

Idem em emboço e reboco sobre alvenaria de tijolo inte
riores, incluindo pintura final. 

Bloco L 

Idem em emboço e reboco hidrofugado de paredes exte
riores incluindo pintura e restauro de cantarias, cornijas, 
rachadas e orlas de vãos, consoante o tipo de alçado. 

Idem no restauro da fachada principal do edifício I, inclu
indo reparação de azulejos onde necessário ou reposição, 
restauro das cantarias das janelas e varanda. 

Restauro de todas as sacadas metálicas existentes nos al
çados exteriores, constituído por decapagem e pintura, 
bem como substituição de chaprim onde necessário. 

Idem em revestimento de fachadas exteriores com chapa 
de aço pintada e vidro incluindo estes e suportes de apoio 
bem como todos os remates e vedações 

Idem na execução do pátio inglês na fachada principal 
do edifício I, completo e pronto a funcionar 

Idem em tratamento de paredes exteriores de betão e 
pintura final. 

Idem em fornecomento e assentamento de guarda, varan-
dins e corrimões metálicos, incluindo porta candeeiros, 
metalização e pintura, bem como chapins de acordo com 
pormenores. 

Bloco J. 

Idem em restauro de corrimões e guarda de madeira com 
pintura final. 
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QUANT 
cwrigida 

4.62630 

1.403,70 

911,70 

2.722,83 

100,75 

39,40 

425,75 

1,00 

123,00 

1.14130 

PREÇO 
WÍÍ: 

56230 

5.558,00 

1.620,00 

2.444,00 

3.741,00 

2.020,00 

12.570,00 

249.408,00 

867,00 

8.44030 

VALOR 

2.600.261,60 

7.801.764,60 

1.476.954,00 

6.654.59632 

376.905,75 

79.588,00 

5.351.67730 

249.408,00 

106.641,00 

9.634.260,00 
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AKF DESIGNAÇÃO QUANT 
corrigida 

PREÇO 
UNIT 

VAtOR 

25.1. Bloco A. 34,00 4.190,00 142.460,00 

26. Idem corrimão e guardas em madeira maciça (novo) com 
pintura final 

26.2. Bloco B. 42,50 46.477,00 1.975.272,50 

27. Idem em fornecimento e assentamento de estores de 
fibra translúcida do tipo Wohntex. 162,96 4.905,00 799318,80 

28. Idem em fornecimento e assentamento de escadas metá
lica retrátil tipo Refral, assente na cobertura do bloco J 
eK. 1,00 202.020,00 202.020,00 

29. Idem em escadas metálica tipo bombeiro com guarda 
corpos em degraus metálicos chumbados para a parede, 
metalizados e pintados, na cobertura do bloco J. 1,00 67.340,00 67.340,00 

30. Idem no acesso a 8.2.3. Do bloco F, no piso -1 1,00 67.340,00 67.340,00 

31. Idem em escadas no acesso do piso 1 debaixo do alçapão 
8.3.11 do bloco I incluindo a execução deste (alçapão) 
com todas as ferragens e pronto a funcionar. 1,00 101.010,00 101.010,00 

CAP. VI - TECTOS 

1. Execução de tectos intermédios em esteira de betão ar
mado de acordo com Projecto e Caderno de Encargos. 

1.1. Bloco B. 25,49 8.152,00 207.794,48 

2. Emboço e reboco com acabamento estucado incluído 
sanca, de tectos interiores, de acordo com Mapa de Aca
bamentos e Caderno de Encargos, incluindo pintura final. 

2.9. Bloco J. 824^0 1.633,00 1346.081,90 

3. Idem em reparação de tectos de betão incluindo pintura 

3.7. Bloco J. 290,59 1.060,00 308.025,40 

4. Idem em restauro de tectos e sancas de madeira existen
tes, incluindo substituições de peças se necessário e pin
tura a esmalte. 

4.4. Bloco G. 1.875,17 4.701,00 8.815.174,17 

5. Idem em fornecimento e assentamento de tectos falsos, 
executados em painéis de gesso cartonado de 13 mm 
de espessura tipo Placoplatre, incluindo suspensões me
tálicas, remates, todos os acessórios aberturas e recaídas, 
com acabamento estucado liso e pintura final. 
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AKP DESIGNAÇÃO QUANT 
corrigida 

PREÇO 
UNÎT 

VALOR 

(medição no P-H.) 

5.7. Bloco J. 902,97 4.160,00 3.756.355,20 

6. Idem em tectos falsos executados em contraplacado de 
16 mm de espessura, incluindo suspensões, remates e 
pintura final 
(medição no P-H.) 

6.1. Bloco E. 99,75 14.675,00 1.463.831,25 

7. idem em tectos falsos executados em painéis de chapa 
de aço, incluindo pintura. 

7.4. Bloco J. 458,10 7.071,00 3.239.225,10 

8. Idem em tecto falso executado em aço e vidro, incluindo 
vidros, suspensões pintura e todos os remates, 
(medição no P -H) 

8.4. Bloco E. 65,04 9.540,00 620.481,60 

9. Idem em tectos falsos de madeira, incluindo estrutura de 
apoio e pintura, 
(medição no P.H.) 

9.3. Bloco H. 

CAP. VH - COBERTURAS 

67,76 22.864,00 1.549.264,64 

1. Desmontar telhas das coberturas, aplicação de isolamen
to térmico tipo Roofmate P.T. incluindo reposição das 
telhas assentes com argamassa hidráulica e reparação de 
todas as vedações de rufos e caleiras com pintura destas 
ficando os telhados totalmente vedados e acabados, de 
acordo com Caderno de Encargos, 
(medição no PH.) 

1.6. Bloco G. 1.440,00 4.031,00 5.804.640,00 

2. Idem, incluindo aplicação de telha nova e regularização 
das esteiras nos blocos I e H, incluindo todas as vedações 
de rufos e caleiras, 
(medição no P-H.) 381,82 5.359,00 2.046.17338 

3. Idem na execução de todas as chaminés e ventilações 
acima das coberturas executadas em alvenarias cerâmicas 
rebocadas e pintadas, 
(verba global) 1,00 498.816,00 498.816,00 

4. Idem na impermeabilização das coberturas planas com 
telas de P.V.C., incluindo camada de forma com betão 
leve a fim de criar pendentes regularizado superficial
mente. Aplicação de lajetas tipo soplacas assentes com 
apoios de plástico reguláveis, isolamento térmico tipo 
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ART" DESIGNAÇÃO QUÃNT 
corrigida 

PREÇO 
UNIT 

VAtOR 

Roofmat e todos os remates de zinco necessários a uma 
perfeita vedação, 
(medição no P.H.) 169,91 7.535,00 1.280.271,85 

5. Idem na execução das mansardas do bloco I, incluindo 
todas as vedações e remates. 2,00 162.115,00 324.230,00 

6. Idem na execução de clarabóias das coberturas incluindo 
todos os remates e vedações com zinco, tudo de acordo 
com Mapa de Vãos e Caderno de Encargos. 

6.1. Vão E e 16, constituído por restauro, pintura e substitui
ção de zonas que não se encontrem em bom estado, in
cluindo vidros. 1,00 72.328,00 72.328,00 

6.2. Vão E e 20, totalmente novo, incluindo estrutura metá
lica, metalizada e pintada a esmalte, conforme CAP. 5 -
Art 5.12.1.4 -Vol I - C E . 1,00 729.518,00 729.518,00 

6.3. Idem em vão E e 23 conforme CAP. 5 - 5.12.1.4 Vol I 1,00 795.736,00 795.736,00 

6.4. Idem em vão E e 43 com vidro aramado e pintura 3,00 224.467,00 673.401,00 

6.5. Idem em vão E e 43 com vidro aramado e pintura 3,00 154.633,00 463.899,00 

6.6. Idem em vão E e 36 com vidro aramado e pintura 1,00 187.056,00 187.056,00 

6.7. Idem em cobertura quebra luz no bloco J de acordo com 
o corte 3, incluído estrutura metálica, 
(medição no P.H.) 30,00 22.447,00 673.410,00 

7. Idem em pintura a esmalte de toda a obra de funilaria e 
condutores de águas pluviais, de acordo com o Projecto 
e Caderno de Encargos. 79,50 842,00 66.939,00 

8. Idem na adaptação das coberturas existentes para execu
ção das clarabóias, incluindo estruturas de apoio dos te
lhados de acordo com Projecto e Caderno de Encargos, 
(verba global) 1,00 399.053,00 399.053,00 

9. Idem na cobertura da Viela do corpo J, com chapa e es
trutura metálica de acordo com pormenores, 
(medição no P.H.) 45,75 39.905,00 1.825.653,75 

10. Idem na execução do lantemim da cobertura entre os 
blocos I e H, incluindo estruturas de apoio, chapas e ve
dações em zinco de acordo com pormrnores, tudo pinta
do e metalizado, 
(medição no P J i ) 

10.1. Vão Ee 49. 

CAP. VTA - ALVENARIAS 

29,22 57.364,00 1.676.176,08 

' 
Execução de paredes de forra em tijolo cerâmico com 11 
cm de espessura, incluindo caleira hidrofugada com liga-
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ção à rede de águas pluviais, de acordo com Projecto e 
Caderno de Encargos. 672,40 1.829,00 1.229.819,60 

2. Idem em alvenarias inteiores com tijolo vazado de 7 cm. 187,50 1.664,00 312.000,00 

3. Idem com tijolo de 15 cm de espessura. 796,65 2.150,00 1.712.797,50 

4. Idem na execução de paredes de gesso cartonado de 13 
mm de dupla lace, incluído estruturas de apoio metálicas 
remate e todos os acessórios. 2430 3.551,00 86.28930 

5. Idem de uma face em forras verticais e inclinadas. 91,25 3.551,00 324.028,75 

6. Idem em painel de grelha metálica no bioco H entre 3.4 
e 8.4.7, totalmente pintado e acabados. 9,00 17.733,00 159.597,00 

7. Rasgo e ranhuras em pavimentos, tectos, paredes e co
berturas de apoio ás artes intervenientes nesta empreita
da, de acordo com Caderno de Encargos, 
(verba global) 

CAP. IX - VÃOS E AFINS 

1,00 8.105.760,00 8.105.760,00 

1. Execução das zonas envolventes dos vãos de portas, 
portais e janelas indicados no Projecto, constituido por 
demolições de paredes de granito, execução de padieiras, 
ombreiras e soleiras em cantarias lavradas ou não, con
soante os casos, refechamento de outros vãos ou altera
ção da sua estereotomia, de acordo com Projecto e Mapa 
de Vãos, pormenores e Caderno de Encargos, 
(verba global) 1,00 872.928,00 872.928,00 

2. Idem em fecho de vãos com cantaria de granito com 
textura e estereotomia igual às existentes, 
(verba global) 1,00 162.115,00 162.115,00 

3. Fornecimento e assentamento de cortinados interiores 
tipo reposteiros executados em tela opaca, incluindo 
suspensão a instalar no bloco I na sala 5.7.2. de acordo 
com o Caderno de Encargos. 16,00 9.976,00 159.616,00 

4. Idem em cortinas plásticas nas bases de chuveiro. 4,00 8.729,00 34.916,00 

5. [dem em espelhos de cristal de 6 mm de espessura, de 
aresta biselada, assente com garras de aço inox. 20,00 3.728,00 74.560,00 

6. [dem em conjunto de placas identificativas de latão oxi
dado com caracteres cunhados a negro fosco, com di
mensões e formato indicado no Projecto, assente em 
todas as portas de entrada 
'verba global) 140,00 5.051,00 707.140,00 
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7. Idem em fornecimento e assentamento de expositores 
executados em perfis metálicos e pintados em chapa de 
aço e=lmm, incluindo costas e ilhargas, ferragens e vi
dros de acordo com os pormenores, 
(medida de frentes) 
B i sFeG 109,49 31.176,00 3.413.460,24 

8. Idem em expositores com frentes, costas e ilhargas apa
rentes. 

8.1. Bloco F local 3.2,5 1,00 126.263,00 126.263,00 

8.2. Bloco H entre 8.4.7. E 3.3. 1,00 126.263,00 126.263,00 

8.3. Bloco F junto a 8.2.16. 1,00 126.263,00 126.263,00 

8.4. Bloco F junto a 3.1.6. 1,00 126.263,00 126.263,00 

8.5. Bloco C junto a 3.1.5. 2,00 126.263,00 252.526,00 

8.6. Bloco C junto a 3.2.6. 1,00 126.263,00 126.263,00 

8.7. Bloco C junto a 8.2.10. 1,00 126.263,00 126.263,00 

8.8. Bloco F junto a 3.2.7. 2,00 126.263,00 252.526,00 

8.9. Bloco G junto a 3.5.1. 1,00 126.263,00 126.263,00 

9. Idem em restauro de vãos exteriores e aros, de madeira 
ou aço, constituídos por substituição de peças em mau 
estado, substituições de ferragens deterioradas, afinações 
gerais de todas as ferragens e caixilhos, substituição de 
vidros onde necessário e pintura a esmalte, incluindo 
portadas interiores e gTades de ferro. 

9.1. Vão E e 1 1,00 47.699,00 47.699,00 

9.2. Vão E e 2 1,00 55.437,00 55.437,00 

9.3. Vão E e 3 14,00 15.900,00 222.600,00 

9.4 Vão E e 4 1,00 20.246,00 20.246,00 

9.5. V ã o E e 5 3,00 21.539,00 64.617,00 

9.6. Vão E e 6 8,00 31.800,00 254.400,00 

9.7. Vão E e 7 2,00 22.493,00 44.986,00 

9.8. VãoEe8 2,00 20.988,00 41.976,00 

9.9. Vão E e 13 1,00 24.698,00 24.698,00 

9.10. Vão E e14 9,00 33.305,00 299.745,00 

9.11. Vão E e 14a 16,00 33.580,00 537.280,00 

9.12. Vão E e 15 4,00 39.622,00 158.488,00 

9.13. Vão fie 18 2,00 21.332,00 42.664,00 
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9.14. Vío E e 24 1,00 65.420,00 65.420,00 

9.15. Vão E e 25 2,00 16.112,00 32.224,00 

9.16. VãoEe27 3,00 8374,00 25.122,00 

9.17. VãoEe29 5,00 16.695,00 83.475,00 

9.18. VãoEe30 1,00 6.699,00 6.6994» 

9.19. Vão E e 31 4,00 23320,00 93.280,00 

9.20. VãoEe32 7,00 24.904,00 174328,00 

9.21. Vão E e 40 1,00 209.877,00 209.877,00 

9.22. VãoEe47 2,00 19.4084» 38.816,00 

9.23. Vão E e 47a 3,00 16.960,00 50.880,00 

9.24. Vão E e 47b 1,00 20.267,00 20.267,00 

9.25. VâoEe52 1,00 104.196,00 104.196,00 

9.26. VãoEe53 11,00 41339,00 454.729,00 

9.27. Vão E e 54 3,00 22578,00 67.734,00 

9.28. Vão E e 55 2,00 23.214,00 46.428,00 

9.29. Vão E e 56 1,00 23.850,00 23.850,00 

9.30. VãoEe57 1,00 33.601,00 33.601,00 

931. Vão E e 58 1,00 48.335,00 48.335,00 

9.32. Vão E e 59 1,00 22578,00 22.578,00 

10. Idem em vãos interiores a restaurar 

10.1. VãoEi9 1,00 22.578,00 22.578,00 

10.2. VãoEilO 2,00 19.822,00 39.644,00 

10.3. VãoEi41 3,00 16.366,00 49.098,00 

10.4. Vão Ei 41aa 2,00 17.723,00 35.446,00 

10.5. VãoEi47 1,00 54.695,00 54.695,00 

10.6. VãoEi48 3,00 86.601,00 259.803,00 

10.7. VãoEi59 1,00 18.868,00 18.868,00 

11. Idem na execução de vãos exteriores totalmente novos, 
em aço ou madeira maciça, incluindo vidros, pintura a 
esmalte, todas as ferragens prontas a funcionar, com 
restauro de grades exteriores onde existirem. 

11.1. Vão Ee 9 de bascular com grande exterior. 1,00 21.942,00 21.9424» 
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11.1-a) VãoEel l . 2,00 40.544,00 81.088,00 

11.2. Idem em vão Ee 10. 1,00 30.718,00 30.718,00 

11.2.a) VãoEel2. 1,00 80.691,00 80.691,00 

113. Vão Ee 17 com vidro rochedo corta-fogo de 8 mm de 
espessura. 1,00 190.797,00 190.797,00 

11.4. Vão Ee 19 com barra anti-pânico, mola de pavimento e 
vidros lisos simples e vidro rochedo. 1,00 1.825.292,00 1.825.292,00 

115. Idem em vão Ee 21. 1,00 1.999.249,00 1.999.249,00 

11.6. Vão Ee 17 com vidro aramado 1,00 49.219,00 49.219,00 

11.7. Vão Ee 26 em conjunto de três unidades 1,00 10.202,00 10.202,00 

11.8. Vão Ee 28. 1,00 101.758,00 101.758,00 

11.9. VãoEe33. 3,00 79.499,00 238.497,00 

11.10. VãoEe34. 2,00 38.159,00 76318,00 

11.11. Vão Ee 35 com vidro aramado 2,00 146.278,00 292.556,00 

11.12. VãoEe37. 1,00 295.736,00 295.736,00 

11.13. Vão Ee 37a com vidro rochedo 1,00 82.149,00 82.149,00 

11.14. Vão Ee 39. 1,00 31.800,00 31.800,00 

11.15. Vão Ee 40 com molas de pavimento e vidro rochedo. 1,00 534.232,00 534.232,00 

11.16. Vão Ee 44. 1,00 335.828,00 335.828,00 

11.17. Vão Ee 44a, incluindo aplicação de telha de vidro e 
estrutura metálica, metalizada e pintada 2,00 358.216,00 716.432,00 

11.18. Vão Ee 45 com molas de pavimento e bandeira. 1,00 57.007,00 57.007,00 

11.19. Vão Ee 46. 6,00 17.700,00 106.200,00 

11.20. Vão Ee 47b. 1,00 30.740,00 30.740,00 

11.21. VãoEe48. 1,00 87.735,00 87.735,00 

11.22. Vão Ee 50. 1,00 11.130,00 11.130,00 

11.23. VãoEe51. 1,00 31.164,00 31.164,00 

11.24. Vão Ee 60. 6,00 15.264,00 91.584,00 

11.25. VãoEe27. 3,00 24.288,00 72.864,00 

11.26. Vão Ee 29. 5,00 43.421,00 217.105,00 

11.27. VãoEe30. 1,00 9.276,00 9.276,00 

11.28. VãoEe31. 4,00 79.393,00 317.572,00 

11.29. VãoEe47. 2,00 74.570,00 149.140,00 

11.30. | Vão Ee 38. 5,00 120.469,00 602.345,00 
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12. Idem, em vãos interiores novos. 

111. Vão Ei 1 com vidro rochedo e automatismo, incluindo 
radar. 1,00 841.752,00 841.752,00 

12.2. Vão Ei 2 com vidro rochedo 1,00 785.635,00 785.635,00 

12.3. Vão Ei 3 em conjunto de três unidades 1,00 132.498,00 132.498,00 

12.4. VãoEi4. 1,00 379.756,00 379.756,00 

12.5. VãoEi5. 1,00 63.599,00 63.599,00 

12.6. Vão Ei 5, com mola de braço. 1,00 533.110,00 533.110,00 

12.7. Vão Ei 7, incluindo paredes, e vidro rochedo e molas de 
braço. 2,00 305.275,00 610.550,00 

12.8. VãoEi l l . 1,00 286.196,00 286.196,00 

12.9. Vão Ei Ha. 1,00 286.196,00 286.196,00 

12.10. Vão Ei 11b. 1,00 95.399,00 95.399,00 

1111. Vão Ei 12. 1,00 105.998,00 105.998,00 

12.12. Vão Ei 13 com mola e barra anti-pânico 4,00 617.285,00 2.469.140,00 

12.13. Vão Ei 14. 15,00 92.956,00 1.394.340,00 

12.14. Vão Ei 15. 12,00 77.464,00 929.568,00 

12.15. Vão Ei 16, com mola de braço. 1,00 78.195,00 78.195,00 

12.16. Vão Ei 17 com isolamento de lã de rocha. 6,00 112.358,00 674.148,00 

12.17. Vão Ei 18 idem. 1,00 220.477,00 220.477,00 

12.18. Vão Ei 19 idem. 1,00 172.777,00 172.777,00 

12.19. Vão Ei 20 com barras anti-pânico, molas de braço e 
vidro rochedo. 1,00 729.518,00 729.518,00 

12.20. Vão Ei 21 idem. 1,00 95.399,00 95.399,00 

12.21. Vão Ei 22 idem. 1,00 1.049.384,00 1.049.384,00 

12.22. Vão Ei 22a com barras anti-pânico, molas de pavimento 
vidro rochedo. 1,00 1.144.783,00 1.144.783,00 

12.23. Vão Ei 22b com vidro rochedo. 1,00 869.187,00 869.187,0"! 

12.24. Vão Ei 23 com barras anti-pânico, molas de braço e 
vidro rochedo. 1,00 704.266,00 704.266,00 

12.25. Vão Ei 24 com vidro aramado 1,00 174.897,00 174.897,00 

12.26. Vão Ei 25 com isolamento de lã de rocha. 1,00 65.719,00 65.719,00 

12.27. Vão Ei 26 com barras anti-pânico, molas de pavimento 
vidro rochedo. 1,00 1.345.120,00 1.345.120,00 
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12.28. Vão Ei 27 com vidro rochedo. 1,00 74.199,00 74.199,00 

12.29. VaoEi28. 1,00 336.701,00 336.701,00 

12.30. Vão Ei 29 com vidro aramado 1,00 445.193,00 445.193,00 

1231. Vão Ei 30 com vidro rochedo. 2,00 79.499,00 158.998,00 

1232. VãoEi31. 3,00 26500,00 79.500,00 

1233. Vão Ei 32 com vidro rochedo e lã de rocha. 1,00 454.546,00 454.546,00 

12.34. Vão Ei 33 idem. 1,00 233.196,00 233.196,00 

12.35. Vão Ei 33a. 2,00 314.254,00 628.508,00 

1236. Vão Ei 34 com mola de braço. 1,00 544.333,00 544333,00 

1237. VãoEi35. 3,00 31.800,00 95.400,00 

12.38. Vão Ei 36 com barras anti-pânico, molas de pavimento 
vidro rochedo. 1,00 307.395,00 307.395,00 

1239. VãoEi37. 1,00 157.090,00 157.090,00 

12.40. Vão Ei 38 corta fogo. 1,00 235.691,00 235.691,00 

12.41. Vão Ei 39 com mola de braço. 1,00 506.735,00 506.735,00 

12.42. Vão Ei 40 com isolamento de lã de rocha. 2,00 137.486,00 274.972,00 

12.43. Vão Ei 41b. 2,00 228.957,00 457.914,00 

12.44. Vão Ei 42 com mola de braço e vidro rochedo. 3,00 139.170,00 417.510,00 

12.45. Vão Ei 43 com lã de rocha. 1,00 121.898,00 121.898,00 

12.46. Vão Ei 44 idem com mola de braço. 1,00 172.840,00 172.840,00 

12.47. VãoEi45. 36,00 163.637,00 5.890.932,00 

12.48. Vão Ei 45a com barras anti-pânico, molas de pavimento 
vidro rochedo. 3,00 92593,00 277.779,00 

12.49. VãoEi46. 2,00 224.467,00 448.934,00 

12.50. Vão Ei 49 com mola de braço e chapa perfurada. 1,00 314.815,00 314.815,00 

12.51. Vão Ei 50 idem. 1,00 252.276,00 252.276,00 

12.52. VãoEi51. 2,00 120.651,00 241.302,00 

12.53. VãoEi52. 1,00 86.919,00 86.919,00 

12.54. VãoEi53. 1,00 26.500,00 26.500,00 

12.55. Vão Ei 54 com mola de de braço e vidro rochedo. 2,00 116.598,00 233.196,00 

12.56. VãoEi55. 1,00 217.297,00 217.297,00 

12.57. VãoEi56. 1,00 114.478,00 114.478,00 

12.58. Vão Ei 57 com mola de de braço. 1,00 252.526,00 252.526,00 
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12.59. 

12.60. 

12.61. 

12.62. 

12.63. 

12.64. 

12.65. 

12.66. 

12.67. 

12.68. 

12.69. 

DHSIGNAÇÁO 

Vão Ei 58 com barra antí-pânico e mola de braço. 

Vão Ei 59 com lã de rocha. 

Vão Ei 60 idem. 

VãoEi61. 

Vão Ei 62 com mola de braço e lã de rocha. 

VãoEi63. 

Vão Ei 64 com barra anti-pamco. 

Vão Ei 65 idem. 

Vão Ei 86 (caixa AS2) 

Vão Ei 87 (caixa AS3) 

Vão Ei 11c. 

CAP. X-DIVERSOS 

Mudança de móveis para diversos locais da obra confor
me CE. 
(verba global) 

Transporte a partir do Parque da Cidade (Aldoar-Porto) 
de lajeado de granito para efeitos de recuperação em 
pavimentos da obra. 

Drenagem de todas as paredes enterradas, de alvenaria e 
de betão, incluindo brit, tela ou painéis, tubo d= 150 mm 
e ligações. 

K 

Revestimento de pavimento com manta de vinilico de 
3 mm de espessura, em patamares no Bloco J. 

Fornecimento e assentamento de estores de fibra trans
lúcida do tipo "wohntex" no Bloco I incluindo calhas. 

Fornecimento e assentamento de estores de fibra trans
lúcida do tipo "wohntex" no Bloco Y incluindo calhas. 

CAP. XI-BLOCO K 

í - Movimento de Terras 

a) - Escavações Arqueológicas 

Escavações do tipo 1, executadas manualmente com co-
lherim e pico, realizadas em níveis horizontais de 10 a 
20 cm de espessura, de acordo com Caderno de Encar-

QUANT 
corrigida 

1,00 

2,00 

1,00 

6,00 

8,00 

1,00 

4,00 

3,00 

1,00 

1,00 

20,00 

1,00 

200,00 

375,50 

22,14 

32,62 

14,56 

PREÇO 
UNIT 

611.673,00 

84.799,00 

187.617,00 

90.099,00 

1.722.786,00 

50.879,00 

61.479,00 

98.579,00 

1.128.883,00 

12.720,00 

42399,00 

997.632,00 

2.743,00 

12.653,00 

5.519,00 

7.565,00 

8.070,00 

VALOR 

611.673,00 

169.598,00 

187.617,00 

540.594,00 

13.782.288,00 

50.879,00 

245.916,00 

295.737,00 

1.128.883,00 

12.720,00 

847.980,00 

997.632,00 

548.600,00 

4.751.201,50 

122.190,66 

246.77030 

117.499,20 
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gos e descrição especializada do Gabinete de Arqueologia, 
incluindo entivações se necessário. 52,00 18.706,00 972.712,00 

íí - Demolições 

1. Demolição de paredes, pavimentos, escadas, tectos, es
quadrias, louças, electricidades, tubagens, elevadro, reves
timentos e todos os elementos existentes por forma a 
poder-se executar o Projecto definido nesta Empreitada, 
nomeadamente estruturas de madeira, ferro ou betão ar
mado, incluindo transporte a vazadouro dos produtos 
demolidos e não recuperáveis, de acordo com o Projecto 
de Demolições devidamente assinalado e Caderno de En

cargos 
(verba global) 1,00 5.112.864,00 5.112.864,00 

IH - Pavimentos 

1. Execução do massame do piso térreo, constituído por 
camada de tout-venant com 0,20 m de espessura, massa
me de betão com 0,10 m, incluindo malhasol CQ 30 e 
aditivo hidrófugo do tipo "Sika" incorporado, sendo o 
terreno previamente compactado de acordo com o Pro
jecto e Caderno de Encargos. 93,14 2.837,00 264.238,18 

2. Idem na execução de escadas (degraus e espelhos) assen
tes no terreno, sendo o massame com espessura média d 
e 0,25 m armado com duas malhasol AQ38, degraus ar
mados com aço da classe A24 diâmetro 6, de acordo 
com Pormenores e Caderno de Encargos, 
rização dos pavimentos. 8,78 8.107,00 71.179,46 

3. Regularização de pavimentos com acabamento afagado 
mecanicamente, incluindo pintura de acordo com Mapa 
de Acabamentos e Caderno de Encargos. 45,21 770,00 34.811,70 

4. Revestimento de pavimentos com mantaa de vmilico de 
3 mm de espessura, incluindo demolição dos revestimen
tos existentes e regularização das superificies, de acordo 
com Mapa de Acabamentos e Caderno de Encargos. 2532 7.111,00 180.050,52 

5. Idem com placagem de granito bojardado de 3 cm de es 
pessura, incku indo escadas (degraus e espelhos) e regula
rização dos pavimentos, 
rização dos pavimentos. 49,62 15.148,00 751.643,76 

6. Idem em restaura de tacos de madeira e recuperar, cons 
tituido por substituição de tacos em mau estado, colagem 
da sua totalidade, raspagem, tomação e acabamento a 
verniz duro, de acordo com Mapa de Acabamentos e 
Caderno de Encargos. 173,51 3.710,00 643.722,10 

7. Fornecimento e assentamento de tapetes tipo "Matador", 
incluindo execução da caixa e orla em aço inox, de acor

do com o Projecto, Mapa de Acabamentos e Caderno de 
Encargos. 2,20 35.541,00 78.190,20 
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S. Idem em restauro de rodapé de madeira existente, incluí
do pintura a esmalte 130,00 1.130,00 146.900,00 

9. Idem em rodapé de madeira novo, igual ao existente, 
incluindo pintura a esmalte. 90,00 2338,00 210.420,00 

10. Idem em rodapé de granito bojardado com 2 cm de es
pessura, incluindo escadas, 
(medição no plano horizontal) 19,00 3.180,00 60.420,00 

11. Idem em soleiras de granito a restaurar nos locais indica
dos, com acabamento bojardado. 
(verba global) 1,00 371.369,00 371369,00 

12. Idem em peitoris e soleira de mármore a rsstaurar nos 
locais indicados, 
(verba global) 1,00 162.115,00 162.115,00 

13. Idem todos os peitoris e apainelados de madeira a res
taurar, incluindo pintura f inal a esmalte, 
(verba global) 1,00 123.083,00 123.083,00 

14. Idem em peitoris de madeira novos onde necessários, 
incluindo pintura a esmalte, 
(verba global) 1,00 246.540,00 246.540,00 

15. Revestimento de pavimentos interiores com mármore 
igual ao existente, incluindo demolição dos pavimentos 
existentes e regularização, de acordo com Mapa de Aca
bamentos, Projecto e Caderno de Encargos. 45,26 20.326,00 919.954,76 

16. Idem em restauro dos mármores existentes, incluindo 
substituição de peças que se encontrem partidas ou em 
mau estado, com mármore igual à existente, lavagem de 
todas as superifícies, fixação de peças soltas e tomação 
de juntas. 8,00 5.608,00 44.864,00 

17. Idem em restauro dos mármores em pavimentos das es
cadas (degraus e espelhos), halls de escadas e patamares, 
(medição no plano horizontal) 68,78 8.189,00 563.239,42 

18. Idem em revestimento de pavimentos interiores, com 
tacos de madeira novos, de qualidade e dimensões iguais 
aos existentes, incluindo raspagem, tomação de juntas, 
acabamento a verniz duro, demolição dos revestimentos 
existentes e regularização de acordo com Mapa de Aca

bamentos, Projecto e Caderno de Encargos. 

IV - Parzdes 

7236 12.131,00 877.799,16 
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AKI* DESIGNAÇÃO QUANT 
corrigida: 

PREÇO 
UNrr 

VAU» 

1. Restauro dos mármores existentes em paredes e íambrins 
interiores, constituído por substituição de pecas que se 
encontrem danificadas, em falta ou em mau estado, com 
mármore igual à existente, lavagem de todas as superifi-
cies, fixação de pecas soltas e tomação de juntas, de a-
cordo com Projecto, Mapa de Acabamentos e Caderno 
de Encargos. 45544 5.596,00 2.548.642,24 

2. Revestimento de paredes interiores e Íambrins com már
more nova de 2 cm de espessura, de qualidade e esteereo-
tomia igual à existente, incluindo reboco, de acordo com 
o Projecto, Mapa de Acabamentos e Caderno de Encar
gos. 65,80 20.074,00 1320.869,20 

3. Emboço e rebocos novos, ou restauro dos existentes, 
consoante os casos, em paredes interiores, incluindo 
pintura final de rebocos restaurados e novos, de acordo 
com Projecto, Mapa de Acabamentos e Caderno de En
cargos. 696,60 1.508,00 1.050.472,80 

4. Idem em emboço e reboco de paredes interiores, incluin
do pintura a esmalte acrílico. 72,50 2.631,00 190.747,50 

5. Idem em placagem de paredes interiores com granito de 
2 cm de espessura, incluindo reboco e grampos metáli
cos, sendo algumas pedras assentes em portas do armário 
de electricidade e boca de incêndio, com parafusos espe
ciais. 10,40 14.711,00 152.994,40 

6. Idem em restauro de paredes interiores em alvenarias de 
granito aparente, incluindo restauro das juntas e apa
relho das pedras onde necessário, bem como lavagem 
das mesmas. 40,60 5.596,00 227.197,60 

7. Idem em restauro dos rebocose cantariasdas fachadas ex
teriores, constituído por demolição dos rebocos danifica
dos com execução de novos rebocos, restauro de todas as 
cantarias de cornijas, cunhais, beirais, orlas de vãos, 
Íambrins e varandas, incluindo pintura final de todos os 
rebocos, de acordo com Projecto, Mapa de Acabamentos 
e Caderno de Encargos. 535,50 3370,00 1.804.635,00 

8. Idem em restauro de todas as sacads metálicas existentes 
nos alçados exteriores, constituído por decapagem e pin
tura, bem como substituição de chapins de madeira, onde 
necessário. 19,98 4.140,00 82.717,20 

9. Idem em fornecimento e assentamento de guardas de 
escadas e corrimão metálicos, incluindo porta candeeiros 
onde indicado, metalização e pintura, bem como chapins 
de acordo com os Pormenores. 4,50 17.733,00 79.798,50 

10. Idem em restauro de corrimões, guardas e rede de protec-. 
ção das escadas existente, incluindo pintura a esmalte das 
zonas de ferro. 64,00 2.020,00 129.280,00 
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ART DESIGNAÇÃO QUANT 
corrigida 

PREÇO 
UNIT 

VAU3R 

11. Idem em restauro das paredes metálicas e portas dos ele-
v adores, incluindo as reparações necessárias, afinações e 
pintura a esmalte. 39,26 2.02030 79305,20 

12. Idem em fornecimento e assentamento de estores de 
fibra translúcida do tipo "wohntex". 87,7 5.83630 511.817,20 

13. Idem em fibra opaca. 5,40 9.37230 50.60830 

14. Idem em reparação reboco e pintura dointerior da ca
psula exterior do elevador. 
(verba global) 1,00 233.072,00 233.07230 

V - Teclas 

1. Restauro de todos os tectos interiores, constituido por 
demolição de rebocos em ruina, ou a alterar de acordo 
com o novo Projecto, execução de novos rebocos com 
acabamento estucado, incluindo sancas, de acordo com 
Mapa de Acabamentos e Caderno de Encargos e in
cluindo pintura final. 420,88 1.53130 644367,28 

2. Idem em retauro de tectos falsos existentes no piso 2, 
constituído por adaptação das aberturas para encastra 
mento de novas armaduras eléctricas ao novo Projecto, 
sancas de acordo com a nova compartimentação, exe
cutados com materiais idênticos aos existentes, inclu
indo pintura final 5635 8.56530 482.637,75 

3. Idem em retauro de tectos e sancas de madeira existen
tes, incluindo substituição de peças se necessário e pin
tura a esmalte. 930 8.542,00 83.711,60 

4. Idem em fornecimento e assentamento de tectos falsos, 
executados em painéis de gesso cartonado de 13 mm de 
espessura, tipo "Ptacoplatre", incluindo suspensões me
tálicas, remates, recaídas e todos os acessórios e aber
turas, com acabamento estucado liso e pintura final. 
(medição no plano horizontal) 5,40 3.458,00 18.673,20 

VI - Coberturas 

1. Desmontar telhas das coberturas, aplicação de isola
mento térmico tipo "Roofmate P.T.", incluindo reposi
ção das telhas danificadas, assentes com argamassa hi
dra iilira e reparação de todas as vedações de rufos e ca
leiras com pintura destas, ficando os telhados totalmente 
vedados e acabados de acordo com o Projecto, Mapa de 
Acabamentos e Caderno de Encargos. 
(medição no plano horizontal) 129,60 5.715,00 740.664,00 
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ART? DESIGNAÇÃO QUANT 
corrigida 

PKEÇ0 
UNIT 

VAtOR 

2. Idem na execução de todas as chaminés e ventilações 
acima das coberturas, executadas em alvenarias cerâ
micas, rebocadas e pintadas, 
(verba global) 1,00 280.584,00 280.584,00 

3. Idem em pintura a esmalte de toda a obra de funilaria, 
condutores de águas pluviais e beirais, de acordo com o 
Projecto e Caderno de Encargos. 

VU - Alvenarias 

1,00 426.488,00 426.488,00 

1. Execução de paredes de forra em tijolo vazado com 11 
cm de espessura, incluindo caleira hidrofugada com liga
ção à rede de águas pluviais, de acordado com Projecto e 
Caderno de Encargos. 27,00 2.203,00 59.481,00 

2. Idem em alvenarias interiores com tijolo vazado de 11 
cm de espessura. 15,04 1.829,00 27308,16 

3. Idem com tijolo vazado com 15 cm de espessura. 106,01 2.150,00 227.92130 

4. Idem com tijolo vazado com 7 cm de espessura. 9,70 1.664,00 16.140,80 

5. Rasgos e ranhuras em pavimentos, tectos, paredes e co
berturas, de apoio às artes intervenientes nesta Emprei
tada, de acordo com Projecto e Caderno de Encargos, 
(verba global) 

VIU - Vãos e Diversos 

1,00 9.352.800,00 9.352.800,00 

1. Fornecimento e assentamento de espelhos de cristal de 
6 mm de espessura, com arestas biseladas e assentes com 
garras metálicas, de acordo com Projecto e Caderno de 
Encargos. 3,00 3.728,00 11.184,00 

2. Idem em conjunto de placas identificativas de latão oxi
dado, com caracteres cunhados a negro fosco, com 
dimensões e formato indicado no Projecto, assentes em 
todas as portas interiores, 
(verba global) 1,00 213.244,00 213.244,00 

3. Idem em restauro de vãos exteriores e aros, de madira 
ou aço, constituídos por substituição de peças em mau 
estado, substituições de ferragens detioradas, afinações 
gerais de todas as ferragens e caixilhos, substituição de 
vidros onde necessário e pintura a esmalte, incluindo 
apainelados interiores e grades de ferro. 

3.1. VãoEe58. 1,00 63.599,00 63.599,00 

3.2. Vão Ee 59, incluindo grades exteriores e protecção inte
rior. 4,00 19.262,00 77.048,00 
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AKP DESIGNAÇÃO QUANT J'REÇO VALOR 
corrigida UNIT 

33. Vão Ee 61, incluindo grade da bandeira. 1,00 127.198,00 127.198/» 

3.4. Vão Ee 62, com grades na bandeira e interiores. 2,00 102.818/» 205.636/» 

3.5. Vão Ee 66, com grades interiores. 5,00 50.879/» 254395/» 

3.6. VãoEe63. 3,00 63.599/» 190.797/» 

3.7. VãoEe67. 5,00 48.759/» 243.795/» 

3.8. Vão Ee 71, com grades. 1,00 22.657/» 22.657,00 

3.9. VãoEe64. 3,00 52.999/» 158.997/» 

3.10. VãoEe69. 5,00 61.479/» 307395/» 

3.11. Vão Ee 72, com grades. 1,00 37.158,00 37.158/» 

3.12. VãoEe65. 3,00 52.999,00 158.997/» 

3.13. Vão Ee 68. 4,00 50.879/» 203316/» 

3.14. VãoEe70. 1,00 9.731,00 9.731,00 

3.15. Vão Ee 73, com grades. 1,00 29.968/» 29.968/» 

3.16. Vão Ee 74, com grades. 2,00 33.122/W 66.244,00 

4. Idem em vãos interiores a restaurar e alterar 

4.1. Vão Ei 78, armário metálico, forrado a granito pelo ex
terior, sendo este assente pelo Trolha. 1,00 37.099/» 37.099/» 

4.2. VãoEi68. 3,00 29.680/» 89.040,00 

43. Vão Ei 68, reaproveitados das demolições, ou a alterar a 
posição da abertura. 5,00 29.680/» 148.400/» 

4.4. VãoEi74. 2,00 31.800/» 63.600/» 

4.5. Vão Ei 74, reaproveitado das demolições. 1,00 31.800,00 31.800,00 

4.6. VãoEi69. 2,00 50.879/» 101.758,00 

4.7. VãoEi75. 2,00 42399/» 84.798/» 

4.8. Vão Ei 77, alçapão de acesso ao telhado. 1,00 10.600,00 10.600,00 

4.9. Vão Ei 79, armário com prateleira e portas. 1,00 47.699/» 47.699,00 

4.10. Vão Ei 80, armário com prateleira e portas. 1,00 42399,00 42399,00 

4.11. Vão Ei 83, fixo formando canto. 1,00 26.500/» 26.500/» 

4.12. Vão Ei 84, grelha de ventilação. 1,00 5300,00 5300/» 

5. Idem na execução e assentamento de vãos interiores, 
totalmente novos em aço, madeira ou mármore, in
cluindo vidros, pintura a esmalte e todas as ferragens, 
prontos a funcionar. 

5.1. Vão Ei 51, porta dupla, corta fogo, do tipo "Scab". 1,00 211.997,00 211.997/» 
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5.2. Vão El 66, do tipo "(ornar Okal" com aros maciços. 1,00 33.601,00 33.601,00 

53. Vão Ei 76, em madeira maciça. 1,00 58.002,00 58.002/» 

5.4. Vão Ei 45, porta corta fogo, do tipo "Scab", incluindo 
barra antipânico e mola de braço tipo "Donna". 1,00 211.997,00 211.997,00 

5.5. Vão El 72a, "guichet" com vidro, madeira e mármore. 1,00 95399,00 95399,00 

5.6. Vão Ei 72, composto por "guichet" com vidro, madeira 
e mármore, porta lateral de acesso e pilar de madeira, 
barra antipânico e mola de braço tipo "Donna". 1,00 95399,00 95399,00 

5.7. Vão Ei 81, armário de madeira, com costas e cacifos. 1,00 413.659,00 413.659/» 

5.8. Vão Ei 73, incluindo zona lateral, barra antipânico e 
mola de braço tipo "Donna". 1,00 95399/» 95399,00 

5.9. Vão Ei 70, de folha dupla. 1,00 132.763,00 132.763/» 

5.10. Vão Ei 71, de folha dupla e zona lateral. 1,00 227.356,00 227.356/» 

5.11. Vão Ei 82, armário. 1,00 59359,00 59359,00 

5.12. Vão Ei 85, capsula do elevador, em aço pintado a es

malte, incluindo perfis metálicos para fixação de guias e 
vidros temperados, lisos e curvos, com 8 mm de espes

sura. 1,00 614.791,00 614.791,00 

6. Idem em fornecimento e assentamento de móveis tipo 
cozinha, compostos por armário superior e inferior, 
forrados a termolaminado exterior e interiormente, 
tampos de granito polido nacional com 3 cm de espes

sura, cuba de aço inox com sifão de gorduras, portas, 
prateleiras e ferragens, de acordo com Projecto e 
Caderno de Encargos. 

6.1. Armário superior 2 / » 40.279,00 80.558,00 

6.2. Armário inferior 2,00 40.279,00 80.558,00 

7. Execução da chaminé de exaustão de gases da caldeira 
instalada no piso 1, incluindo aberturas nas passagens 
pelas lajes, remates dos materiais danificados, execução 
de fonas de alvenarias ao nível dos pisos elevados, sendo 
tudo executado de acordo com o projecto e Caderno de 

Encargos. 9,00 22.447,00 202.023,00 

8. Pintura dos radiadores de aquecimento com tinta es

pecial resistente a altas temperaturas de acordo com o 
Caderno de Encargos. 24,00 39.282,00 942.768,00 

9. Pintura de todas as madeiras dos nichos existentes de

baixo das janelas, com tinta de esmalte, de acordo com o 
Projecto e Caderno de Encargos. 15,00 1.684,00 25.260,00 

10. Restauro do conjunto de dois paus de bandeira, existentes 
na fachada principal, incluindo substituição de cordas, 
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roldanas ou peças em mau estado e pintura a esmalte 
com Projecto e Caderno de Encargos 1,00 39.282,00 39.282,00 

11. Execução da abertura na laje de tecto, na zona da capsula 
do elevador, incluindo execução da nova laje à cota do 
actual Projecto, incluindo todos os remates e acabamen
tos com pintura de acordo com Caderno de Encargos. 1,00 50.505,00 50.505,00 

TOTAL - VOL. I - ARQUITECTURA 347.956.2*8,16 

VOL. H - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS 

1. Escavação em poços e valas para implantação de funda
ções, incluindo reposição de terras com compactação e 
remoção de sobrantes a vazadouro. 936,75 4.988,00 4.672.509,00 

2. Corte em elementos de alvenaria para encastra mento de 
perfis metálicos. 408,00 5.612,00 2.289.696,00 

3. Recalcamento de paredes e muros existentes, incluindo 
limpeza de argamassa e pedras soltas, fornecimento e 
cravação de peças metálicas necessárias, ga. teamen to e 
preenchimento de juntas com argamassa hidrofugada. 246,00 26.936,00 6.626.256,00 

4. Construção de sapatas para fundação de paredes com 
betão B25.1, incluindo armaduras em aço A400 NR, 
escoramentos e cofragens. 5936 30.134,00 1.788.754,24 

5. Construção de sapatas para fundação de pilares com 
betão B25.1, incluindo armaduras em aço A400 NR, 
escoramentos e cofragens. 3,60 50.908,00 183.26830 

6. Execução de pilares estruturais em betão B25.1, incluindo 
armaduras em aço A400 NR, escoramentos e cofragens. 10,92 55.685,00 607.857,46 

7. Execução de vigas estruturais em betão B25.1, incluindo 
armaduras em aço A400 NR, escoramentos e cofragens. 11,85 41.534,00 491.970,23 

8. Execução de muros de suporte e paredes em betão B25.1, 
incluindo armaduras em aço A400 NR, escoramentos e 
cofragens. 569,04 48.442,00 27.565.58131 

9. Execução de lajes de pavimento ou tecto em betão B25 
armado com malhasol, incluindo base em chapa trape
zoidal tipo "Haironville 5/183/39/B e elementos de fixa
ção conforme pormenores respectivos. 2.89631 7306,00 21.160.440,86 

10. Lajes maciças de escadas executadas em betão B25.1, 
incluindo armaduras em aço A400 NR, escoramentos e 
cofragens. 3638 40.485,00 1.481.022,27 
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11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

IS. 

19. 

1.1. 

Lajes maciças de pavimento ou cobertura executadas em 
betão B25.1, incluindo armaduras em aço A400 NK, es
coramentos e cofragens. 

Execução de esteira de cobertura em betorúlha armada 
com malhasol, incluindo base em chapa trapezoidal ripo 
Haironville. 

Execução de escadas metálicas constituídas por perfis e 
chapas incluindo acessórios de fixação, decapagem, 
metalização e pintura a tinta de esmalte. 

Fornecimento e colocação de perfis metálicos, (vigas e 
pilares), incluindo buchas Hilti conforme projecto, deca
pagem, metalização e pintura a tinta de esmalte. 

Asnas constituídas por cantoneiras metálicas, incluindo 
todos os elementos de fixação, decapagem metalização 
e pintura a esmalte. 

Execução de caixas metálicas para encastramento de 
perfis metálicos, conforme pormenores respectivos. 

Fornecimento e montagem de chapa de aço com 2 mm 
de espessura no revestimento de pilares incluindo deca
pagem, metalização e pintura a tinta de esmalte. 

Fornecimento e assentamento de lajes aligeiradas consti
tuídas por blocos cerâmicos e vigotas pré-esforçadas do 
tipoPatiaL 

Execução de paredes e lajes de reservatório com betão 
B25 rridrofugado, incluindo armaduras em aço A400 NR, 
escoramentos e cofragens. 

201,97 

681,00 

157,11 

209.371,61 

37,50 

10.200,00 

40,00 

48,00 

38,56 

TOTAL - VOL. H - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS 

VOL. IH - INSTALAÇÕES E EQUI
PAMENTOS HIDRÁULICOS 

Capitulo 1~ Rede de Abastecimento de Água 

Tubagem em aço inox A1S1304, com costura longitudi
nal, incluindo acessórios soldados em aço inox, abertura 
e tapamento de roços, na rede de água fria embebida em 
pavimentos ou paredes. 
D= 15 mm 
D=22mm 
D=28mm 
D=54mm 

62,50 
4040 
101,20 
23,10 

41335,00 

5.684,00 

30.079,00 

337,00 

17396,00 

393,00 

13.244,00 

4.817,00 

48.442,00 

1.481,00 
2.192^)0 
2.962,00 
7.108,00 

8348347,28 

3.870.804,00 

4.725.711,69 

70.558.232,57 

652350,00 

4.008.600,00 

529.760,00 

231.216,00 

1.867.92332 

161.660300,93 

92362,50 
88.556,80 
299.754^0 
164.194,80 



13. 

1-4. 

1.5. 

1.6. 

1.7. 

a) 

Tubagem em aço inox ABI 304, com costura longitudi
nal, incluindo acessórios soldados em aço inox, abertura 
e tapamento de roços, na rede de água quente em instala
ções sanitárias e nos bares. 
D= 15 mm 
I > 2 2 m m 

Tubagem em aço inox AISI304, com costura longitudi
nal, incluindo acessórios soldados em aço inox, monta 
gem â vista, fixação braçadeiras de ferro gah/anizaado, 
na rede de água fria instalada à vista junto ao tecto, em 
caleira e na galeria técnica. 
D=15mm 
D=22mm 
D=28mm 
D=35mm 
D=42mm 
D=54mm 

Tubagem em aço inox ABI 304, com costura longitudi
nal, incluindo acessórios soldados em aço inox, monta 
gem à vista, fixação braçadeiras de ferro gah/anizaado, 
na rede de água fria em colunas montantes. 
I > 1 5 m m 
D=22mm 
D=28mm 

Válvulas de seccionamento do mesmo modelo das adop
tadas para o restante equipamento sanitário para seccio
namento das instalações sanitárias e bares. 
D=l /2" 
D=3/4 f f 

D=r 

Válvula de macho esférico do tipo "Soda" ou equivalente 
devidamente instaladas na juzante do contador 

D=2" 

Torneiras de latão cromado de 3/4* com rosca para apli
cação de mangueira devidamente assentes 

Termoacumuladores eléctricos de alta pressão com as 
capacidades abaixo descriminadas, devidamente assentes 
nos locais assinalados nos desenhos. 
30 litros 
50 litros 
80 litros 

Equipamento àa Central de Bombagem 

Grupo hidxopneumático para abastecimento de água 
obedecendo as exigências das Condições Técnicas in
cluindo instalação com as seguintes características: 

2 bombas multkelulares de eixo vertical, do tipo "Grun-
dfos" CR-4-80, dimensionadas cada uma, para um caudal 

casa do Infante intervenções 

QUANT 

8,10 
8,60 

330 1303,00 
11,00 1540,00 
5430 1.659,00 
23,10 1.89630 
830 2.13230 
5730 3317,00 

10,70 
2630 
45,70 

930 
1530 
3,00 

130 
1,00 

3,00 

130 
230 
1,00 

PREÇO 
UNÎT 

1.95530 
2.666,00 

130330 
154030 
1.65930 

1.77730 
236930 
2.96230 

3.55430 
6.89530 

3.5543O 

26.955,00 
28.95930 
32.18930 

VAtSM 

15.83550 
22.92730 

4.299,90 
16.94030 
90.083,70 
43.79730 
17.69530 
191.72230 

13.942,10 
41.27230 
75.81630 

15.99330 
3553530 
8.88630 

3.5543O 
6.89530 

10.66230 

26.95530 
57.9183* 
32.18930 
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-4VMt; 
' •-);'': 

b) 

1.10. 

1.11. 

1.12. 

1.13. 

1.14. 

1.15. 

1.16. 

a) 

b) 

de 3,8 m3/hora e uma altura manométrica de 54 mca, 
incluindo válvulas de seccionamento a montante e a ju-
zante a válvula de retenção de charneira a montante. 

Depósito hidropneumático de 1401, em chapa galvani
zada com visor de nível e indicador de pressão. 

Quadro eléctrico. 

Tubagem em aço inox AÏSÏ 304, com costura longitu
dinal, incluindo acessórios soldados em aço inox, monta
gem à vista, fixação de braçadeiras de ferro galvanizado, 
na rede de adução aos resevatórios. 
D=28mm 
D=54mm 

Tubagem de ferro galvanizado da série média, DIN 2440 
incluindo assentamento à vista, fixação com braçadeiras 
de ferro galvanizado, pintura com duas demãoes de tinta 
de óleo e todos os acessórios, ligações e juntas neces. 
sá rias ao seu perfeito funcionamento, na rede de água à 
vista no interior da Central de Bombagem. 
D= 11/4" 
D=2" 
D=3" 

Válvula de cunha para seccionamento com corpo em 
bronze titulado incluindo montagem no interior da Cen
tral de Bombagem. 
D=l" 
D= 11/4" 
D=2" 

Válvula automática de flutuador em ferro fundido ou 
bronze nos ramais de abastecimento aos reservatórios. 
D=l" 
D=2" 

Tubagem de PVC rígido PN 4kg/cm2, incluindo monta
gem à vista com braçadeiras de ferro galvanizado nas 
descargas de superifície dos reservatórios: 
D=75mm 
D=90mm 

Válvula de tanque devidamente instaladas i 
de fundo dos reservatórios 
D= 11/2" 
D=3" 

Controlador de nível máximo e mínimo devidamente 
instalados nos reservatórios de água segundo as instru
ções da Condição Técnica, incluindo ligação aos quadros 
eléctricos: 

Encravamento das bombas de abastecimento de água 

Aviso sonoro quando é atingida metade da capacidade 

1,00 

6,60 
17,00 

7,80 
0,90 
3,60 

2,00 
1,00 
5,00 

2,00 
2,00 

2,90 
13,80 

2,00 
2,00 

599.819,00 

2.962,00 
7.108,00 

1.896,00 
3.080,00 
4.502,00 

3.554/» 
4.739,00 
6.516,00 

13.032/» 
26.063/» 

522/» 
630/» 

22391/» 
25.826,00 

599.819/» 

19349,20 
120.836/» 

14.788,80 
2.772/» 
16.207,20 

7.108/» 
4.739/» 
32.580/» 

26.064,00 
52126/» 

1.513,80 
8.694,00 

44.782/W 
51.652/» 
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1.17. 

1.18. 

1.19. 

1.20. 

1.21. 

1.22. 

1.23. 

1.24. 

2.1. 

Aviso sonoro quando é atingido o nível máximo 

Enchimento do fundo dos reservatórios de água e incên
dio com argamassa hidrofugada, armada com malhasoi 
CQ-38 para formação de pendente de 1% 

Pintora das paredes e fundo dos reservatórios com duas 
demãos de tinta com base em resinas epoxy de dois 
componentes sobre camada de regularização. 

Tampas de acesso aos reservatórios de águas e de incên
dio com 0,70 x 0,70 m em chapa xadrês, incluindo aro 
de fixação e dobradiças. 

Degraus de acesso exterior e interior aos reservatórios 
de águas e de incêndio, em barra de aço de acordo com < 
norma portuguesa NP 883 

Grelha metálica do tipo "Rodrigues, Fonseca e Carvalho" 
mini quadricula 400 devidamente assente e protegida 
contra a corrosão na caleira da Central de Bombagem 

Tubagem de PVC rígido PN 4 kg/cm2, D= 200 mm, in
cluindo montagem, para ventilação dos reservatórios. 

Bomba de eleveção de águas drenadas da Central de Bom
bagem de acordo com a Condição Técnica respectiva 
dimensionada para um caudal de 31/s e uma altura mano-
métrica de 5 mca incluindo montagem e válvula de sec
cionamento e de retenção em bronze titulado, devida
mente instaladas a juzante da bomba. 

Tubagem de PVC rígido PN 10 kg/cm2, D= 90 mm, in-
duindo montagem à vista com braçadeiras de ferro gal
vanizado na conduta elevatória. 

Capitulo II - Rede de Extinção de Incêndio por Água 

Tubagem de ferro galvanizado da série média, DIN 2440 
incluindo assentamento à vista, fixação com braçadeiras 
de ferro galvanizado, pintura com duas demãos de pri
mário, e uma demão de tinta de acabamento e todos os 
acessórios, ligações e juntas necessárias ao seu perfeito 
funcionamento na rede de incêndio instalada á vista na 
caleira, na galeria técnica e à vista junto ao tecto. 
D= 11/4" 
D=2" 
D= 21/2" 
D=3" 
D=4" 
D=5" 

2,00 

23,60 

101,50 

4,00 

42,00 

1,02 

11,50 

1,00 

6,00 

36,20 
330 
9,80 

25,60 
39,00 
68,80 

27.366,00 

1.586,00 

1.235,00 

16.835,00 

1.122,00 

24.691 A» 

2.713,00 

177.703,00 

1.540,00 

1.896,00 
3.080,00 
3.791,00 
4.502,00 
4.739,00 
7.108,00 

54.732,00 

37.429,60 

125352,50 

67340,00 

47.124,00 

25.184,82 

31.199,50 

177.703,00 

9.240,00 

68.635,20 
10.164,00 
37.151,80 
115.251,20 
184.821,00 
489.030,40 

501 



casa do Infante
 ; intervenções 

■Mm QUANT 
i 

VALOR 

2.2. 

23 . 

2.4. 

2.5. 

2.6. 

2.7. 

a) 

b) 

a) 

Tubagem de ferro galvanizado da série média, DIN 2440 
incluindo abertura e tapamento de roços, pintura com 
demãos de primário e todos os acessórios, ligações e 
juntas necessárias ao seu perfeito funciona mento na rede 
de incêndio embebida em paredes ou pavimentos. 
D= 11/4» 
D= 21/2« 
D=3" 
D=5" 

Tubagem de ferro galvanizado da série média, DUM 2440 
incluindo assentamento à vista, fixação com braçadeiras 
de ferro galvanizado, pintura com duas demãos de pri

mário, e uma demão de tinta de acabamento e todos os 
acessórios, ligações e juntas necessárias ao seu perfeito 
funcionamento na rede de incêndio instalada em colunas 
montantes 
D= 1 1 / 4 ' 
D=2" 
r > 21/2" 
D=3" 
D=4" 
D=5" 

Bocas de incêndio armadas de carretel, com 25 m de 
mangueira semirigid ade 1", marca NOHA, modelo 
3FSW Prestige devidamente assentes e ligadas à rede de 
extinção de incêndio, indu indo válvula de secciona

mento e manómetro a montante. 

Tomadas de água para bombeiros incluindo válvula de 
"Candeia" de 45 mm, tudo devidamente instalado. 

Boca de alimentação exterior para ligação ao carro dos 
Bombeiros incluindo válvulas de seccionamento (D=5") 
e válvulas de retenção de charneira (D=5") com corpo 
em bronze titulado, incluindo montagem. 

Canhão de água de controlo manual a instalar na cober

tura incluindo: 

montagem em base de ferro 

monitor do tipo "ALCO"EL 367 24 V DC em alumínio 
com ligação flangeada de 4 " 

agulheta de comando manual para um caudal máximo de 
2800 l/min, do tipo "ALÇO"  MZ 3000 

Equipamento da Central de Bombagem 

Grupo de Bombagem de Incêndio, com as seguintes ca ra 
cteristicas: 

2 bombas multicelulares de eixo vertical do tipo "Grun

dfos" modelo CR6060 para um caudal de 43,2 m3/h 
e uma altura manométrica de 65 m.ca. 

5,5o 
1,70 

45,10 
17,00 

1.896,00 
3.791,00 
4.739,00 
7.108,00 

10.428,00 
6.444,70 

213.728,90 
120.836,00 

18,50 2.132/» 
16,80 3317/» 
17,80 4.028,00 
13,80 5331/» 
1,80 6.160/» 

19,80 7.464/» 

39.442/» 
55.725,60 
71.698/40 
73.567,80 
11.088/» 
147.787,20 

29/» 

5,00 

1 / » 

1/» 

143347/» 

29.617/M 

174.741/» 

35Z445/» 

4.157.063/» 

148.085,00 

174.741/» 

352.445/» 
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bomba "jockey" do tipo "Grundfos" modelo CK-2-130 
dimensionada para urn caudal de 5 m3/h e uma altura 
manometries de 75 m.c.a. 

montagem em base de ferro comum de bombas, válvulas 
de seccionamento na conduta de compressão e a montan
te, tudo devidamente assente e pronto a funcionar. 

d) quadro eléctrico 

2.9. Tubagem de ferro galvanizado da série média, DIN 2440 
incluindo assentamento à vista, fixação com braçadeiras 
de ferro galvanizado, pintura com duas demãos de pri
mário, e uma demão de tinta de acabamento e todos os 
acessórios, ligações e juntas necessárias ao seu perfeito 
funcionamento na rede de água à vista no interior da 
Central de Bombagem 
D=4" 
D=6" 

2.10. Válvula de cunha para seccionamento com corpo em 
bronze titulado incluindo montagem no interior da Cen
tral de Bombagem. 
D=4* 

2-11 Controlador de nível máximo e mínimo devidamente 
instalados nos reservatórios de água segundo as instruções 
da Condição Técnica, incluindo ligação aos quadros elé
ctricos: 

a) Encravamento das bombas de incêndio 

b) Aviso sonoro quando é atingida metade da capacidade 

c) Aviso sonoro quando é atingido o nível máximo 

Capitulo III - Rede de Extinção Automática de Incêndio 

Sistema 1 

Bateria de 13 cilindros de "INERGEN", constituída por 
3 cilindros piloto, 2 cilindros escravos com funções Pi
loto, 8 cilindros Escravos, todos com capacidade de 801 
a 150 bares, incluindo actuadores eléctricos 24 Vcc para 
comando do sistema, colector de distribuição, linhas de 
comando, mangueiras, tramaxes e suportes para fixação 
à parede em duas filas. 

3.2. Colector de distribuição 4 vias em tubo DN 80, DIN 
2448 incluindo limitador de pressão, 3 válvulas direc
cionais electropneumábcas de 50 mm, 1 de 40 mm e 
válvula de segurança 80 mm. 

33. Armaduras óptico acústica para "EVACUAÇÃO* e "IN
TERDIÇÃO" 

3.4. Sinal fotoluminescente "INERGEN" para fixação nos 

1,00 2.940.633,00 2.940.633,00 

5,50 
7,60 

5.923,00 
10.662^0 

31576,50 
81.031,20 

2,00 11.847,00 23.694,00 

2,00 25.500,00 51.000,00 

1,00 6.100.906,00 6.100.906,00 

1,00 

16,00 

2.630.481,00 

35.541,00 

2.630.481,00 

568.656,00 
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33 . 

3.6. 

3.7. 

3.8. 

3.9. 

3.10. 

3.11. 

3.12. 

3.13. 

locais protegidos 

Difusores de "IN ERG EN" incluindo fixação nos locais 
protegidos 

Tubagem de ferro galvanizado da série média, DIN 2441 
incluindo montagem à vista, fixação com braçadeiras 
de ferro galvanizado, pintura com duas demãos de pri
mário, e uma demito de tinia de acabamento e todos os 
acessórios, ligações e juntas necessárias ao seu perfeito 
funcionamento. 
DN=25mm 
DN=40mm 
DN= 50 mm 

Montagem do sistema, adaptações finais e testes, instru
ções de utilização e desenhos isométricos finais e plantas 

Sistema 2 

Bateria de 28 cilindros de "INERGEN ", constituída por 
4 cilindros piloto, 3 cilindros escravos com funções Pi
loto, 21 cilindros Escravos, todos com capacidade de 801 
a 150 bares, incluindo actuadores eléctricos 24 Vcc para 
comando do sistema, colector de distribuição, linhas de 
comando, mangueiras, tramaxes e suportes para fixação 
à parede em duas filas. 

Colector de distribuição 4 vias em tubo DN 80, DIN 
2448 incluindo limitador de pressão, 3 válvulas direc
cionais electropneu má ticas de 50 mm, 1 de 80 mm e 
válvula de segurança 80 mm. 

Armaduras óptico acústica para "EVACUAÇÃO" e "IN
TERDIÇÃO" 

Sina] fòtoluminescente INERGEN1" para fixação nos 
locais protegidos 

Difusores de 'INERGEN" incluindo fixação nos locais 
protegidos 

Tubagem de ferro galvanizado da série média, DIN 2441 
incluindo montagem à vista, fixação com braçadeiras 
de ferro galvanizado, pintura com duas demãos de pri
mário, e uma demão de tinta de acabamento e todos os 
acessórios, ligações e juntas necessárias ao seu perfeito 
funcionamento. 
DN=25mm 
DN=40mm 
DN=50mm 
DN=80mm 

4,00 

22,00 

9395,00 

18.908,00 

9030 
28,10 
44,90 

1,00 

1,00 

1,00 

16,00 

4,00 

35,00 

110,50 
32^0 
1 0 1 3 
22,90 

1.659,00 
2.132,00 
3.080,00 

657.502,00 

11.632.215,00 

2.774.776,00 

36.133,00 

9395,00 

18.908,00 

1.659,00 
2.132/)0 
3.080,00 
3.791,00 

3 7 3 8 0 / » 

415.976,00 

149.807,70 
59.909,20 
138.292/10 

657302/» 

11.632.215/» 

2.774.776/» 

578.128/» 

3 7 3 8 0 / » 

661.780/» 

18331930 
69.929,60 

311.696/» 
86.813,90 
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3.14. 

4.1. 

4.2. 

4 3 . 

4.4. 

4.5. 

4.6. 

4.7. 

Montagem do sistema, adaptações finais e testes, instru
ções de utilização e desenhos isométricos finais e plantas 

Capítulo IV - Rede de Drenagem de Esgotos 

Tubagem em PVC rígido, PN-4 kg/cm2, incluindo aber
tura e tapamenb> de roços, assentamento, todas as liga 
ções e acessórios e juntas, na rede de esgotos embebida. 
D=40mm 
D=50mm 
D=75mm 
D=90mm 

Tubagem em PVC rígido, incluindo montagem à vista 
com braçadeiras em ferro galvanizado com todas as liga
ções, acessórios e juntas nos ramais de descarga e colec
tores da rede de drenagem de esgotos instalados à vista 
sobre os pavimentos 
D=50mm 
D=75mm 
D=90mm 
r> 110 nun 

Tubagem em PVC rígido, PN-4 kg/cm2, incluindo aber
tura e tapa mento de roços, assentamento, todas as liga
ções e acessórios e juntas de neoprene, na instalação de 
tubos de queda e ramais de ventilação no interior dos 
elementos construtivos ("courettes") até às câmaras de 
Inspecção. 
D=75mm 
D=90mm 
D=110mm 

Fornecimento e colocação de caixas de pavimento de 
D= 125 mm, em PVC rígido, incluindo tampa de roscar 
em latão cromado. 

Fornecimento e colocação dé sifões orientáveis de O=90 
mm em PVC rígido, incluindo tampa de roscar em latão 
cromado. 

Bocas de limpeza em PVC rígido incluindo tampa de 
roscar em latão cromado, para varejamento dos desvios 
das canalizações. 

Tubagem em PVC rígido, PN-4 kg/cm2, incluindo aber
tura e tapamento de vala, remoção e reposição de ruinas 
nos casos em que tal for necessário, de acordo com in
dicações da Fiscalização, assentamento de acordo com 
Condição Técnica respectiva e todos os acessórios na 
rede de drenagem de esgotos enterrada entre câmaras de 
inspecção. 
D=125mm 
D=160mm 

1,00 883777,00 

46,90 
39,70 
22,90 
23,80 

269,00 
344,00 
522,00 
630,00 

2,90 
1,70 
12,80 
1430 

84,50 
139,70 
7,90 

15,00 

6,00 

8,(10 

66,60 
52,60 

3.080,00 
3.791,00 
4.739,00 
5331,00 

522,00 
630,00 
924,00 

2.725,00 

3317,00 

3.199,00 

1.206,00 
1.760,00 

883.777,00 

12.616,10 
13.656,80 
11.953,80 
14.994^)0 

8.932^)0 
6.444,70 

60.659,20 
76.23330 

44.109,00 
88 011,00 
7.299,60 

40.875,00 

19.902,00 

25.592,00 

80319,60 
92.576,00 
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4.8. 

a) 

b) 

4.9. 

4.10. 

4.11. 

4.12. 

5.1. 

5.2. 

53 . 

5.4. 

Caixas de visita quadradas - CV, com as dimensões into 
blocos maciços, assentes sobre o fundo em betão, reves
tidas interiormente, com argamassa de cimento e areia, 
meias canas necessárias, tampa em ferro fundido com 
vedação hidráulica e rebaixo, de acordo com o pormenor. 

sem fundo roto 

com fundo roto 

Idem, câmara ramal de ligação - CKL, incluindo sifão 
sanitas 

BLOCO K 

Fornecimento e colocação de ramal de descarga em PVC 
rígido PN 4 kg/cm2, D= 40 mm do novo lavatório ao 
nível do piso 3 

Fornecimento e colocação de ramal de descarga em PVC 
rígido PN 4 kg/cm?, D= 90 mm da nova sanita, ao 
nível do piso 4 

Fornecimento e colocação de ramal de descarga em PVC 
rígido PN 4 kg/cm2, D= 50 mm das novas bancas de lav
agem, ao nível do piso 5. Os dois ramais ligarão a uma 
caixa de passagem de onde sairá um ramal de 75 mm a 
ligar ao tubo de queda de águas brancas existente. 

NOTA: Conforme peças desenhadas, as caixas de esgo
tos e de águas pluviais que se encontram em posição adja
cente poderão ter uma parede comum. Na medição consi-
derou-se como caixas independentes. 

Capitulo V-Rede de Drenagem de Águas Pluviais 

Substituição das caleiras de beiral existentes, em chapa de 
zinco n° 14 com configuração idêntica à existente no 
local, referenciadas nos desenhos com a sigla CE 

Substituição das caleiras de beiral existentes junto às em
penas dos edifícios vizinhos, nos locais rerrernciados nos 
desenhos por CN 

Fornecimento e colocação de novas caleiras de beiral 
de meia cana de 150 mm, em chapa de zinco n° 14 re
ferenciadas nos desenhos por CNB 

Tubagem em PVC rígido, PN-4 kg/cm2, incluindo mon
tagem com braçadeiras de ferro galvanizado, todas as 
ligação, ralos, acessórios e juntas de neoprene, ligações 
aos algerozes, caleiras e câmaras de inspecção, na insta
lação de tubos de queda de águas pluviais à vista até à 
primeira caixa numa distância máxima d e 2,0 m. 

6,00 

7,00 

1,00 

6235ZO0 

68.587,00 

87.293,00 

374.112^)0 

480.109,00 

87.293,00 

1,00 

1,00 

1,00 

304,00 

63,00 

41,00 

278,00 

630,00 

347,00 

11551,00 

11.551,00 

3.850,00 

278,00 

6 50,00 

347,00 

3511.504,00 

727.713,00 

157.850,00 
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55. 

5.6. 

5.7. 

5.8. 

5.9. 

b) 

5.10. 

D=75mm 
D=90mm 
D=110mm 

Tubagem em PVC rígido, FN6 kg/cm2, incluindo aber

tura e tapa mento de roços, reposição dos elementos que 
forem deslocados. Iodas as ligações, ralos, acessórios e 
juntas de neoprene, ligações às caleiras e câmara de ins

pecção, na instalação de tubos de queda de águas pluviais 
embebidos até à primeira caixa numa distância máxima 
d e 2 3 m . 
D=75mm 
D=110mm 

Ramais de PVC rígido, PN6 kg/cm2, incluindo aber

tura e tapamento de roços, reposição dos elementos que 
forem deslocados, todas as ligações na rede horizontal 
embebida em maciços, ruínas ou pavimentos. 
D=90mm 
D= 110 mm 

Bocas de limpeza em PVC rígido incluindo tampa de ros

car em latão cromado, para varejamento dos desvios das 
canalizações. 
D=90mm 
T>110mm 

Tubagem em PVC rígido, PN4 kg/cm2, incluindo aber

tura e tapamento de roços, reposição de ruinas nos casos 
em que tal for necessário, de acordo com indicações da 
Fiscalização, assentamento de acordo com Condição Té

cnica respectiva e todos os acessórios na rede de drena

gem de águas pluviais enterrada entre câmaras de inspe

cção. 
D=125mm 
D=160mm 
D=200mm 
D=315mm 

Caixa de areia com grelha CA, construídas com alvenaria 
de blocos de cimento ou em betão, assente sobre fundo 
em betão, revestidas interiormente com argamassa de 
cimento e areia ao traço 1/3: 

incluindo tampa em ferro fundido com rebaixo para per

mitir o acabamento do pavimento. 

incluindo tampa em pedra existente na obra. Prevêse a 
sua adaptação à configuração da caixa e sinalização. 

Câmara de inspecção  CP, quadradas, com as dimensões 
interiores mínimas 0,80 x 0,80 m construídas com alve

naria de blocos de cimento, assente sobre fundo em betão 
revestidas interiormente com argamassa de cimento e 
areia ao traço 1/3 incluindo tampa em ferro fundido com 
rebaixo para acabamento. 

15530 
83,20 
1053) 

522,00 
630,00 
923,00 

47,80 
26,70 

578,00 
1.220,00 

17^0 
37/40 

853,00 
1.220,00 

2,00 
2,00 

3.199,00 
3554,00 

101,60 
2330 
2930 
4630 

230 

7,00 

1830 

1.20630 
1.76030 
2.71330 
6.89030 

56.11730 

49.88230 

6235230 

81.06630 
52.41630 
97.191,90 

27.628/40 
3257430 

14.756,90 
45.62830 

6.39830 
7.10830 

12252930 
41.88830 
80.847,40 

316.94030 

112.23430 

349.17430 

1.12233630 
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ART' QUANT 
UNU' 

VAI OK 

5.11. 

5.12. 

5.13. 

5.14. 

6.1. 

6.2. 

BLOCO K 

Substituição das caleiras existentes, em chapa de zinco n° 
14 com configuração idêntica À existente no local, refe
renciadas nos desenhos com a sigla CE 

Tubagem de PVC rígido D= 90 mm, PN -10 kg/cm2, 
incluindo abertura e tapamento de roços, reposição dos 
elementos que forem deslocados, todas as ligações, ralos 
acessórios e juntas de neoprene, ligações às caleiras e 
câmaras de inspecção, na instalação de tubos de queda de 
águas pluviais embebidos até à primeira caixa. 

Tubagem de PVC rígido PN - 4 kg/cm2, incluindo aber
tura e tapamento de vala, remoção e reposição de ruinas 
nos casos em que tal for necessário, de acordo com indi
cações da Fiscalização, assentamento de acordo com 
Condição Técnica respectiva e todos os acessórios na 
rede de drenagem de águas pluviais enterrada entre câma
ras de inspecção. 
D=110 

Caixa de areia CA, construídas com alvenarias de blocos 
de cimento ou em betão, assente sobre fundo em betão 
revestidas interiormente com argamassa de cimento e 
areia ao traço 1/3, inclindo tampa de ferro fundido com 
rebaixo para permitir o acabamento do pavimento 

NOTA: Conforme peças desenhadas, as caixas de esgo
tos e de águas pluviais que se encontram em posição adja
cente poderão ter uma parede comum. Na medição consi-
derou-se como caixas independentes. 

Capitulo VI - Equipamento Sanitário 

Louça sanitária em porcelana vitrificada do tipo "ROCA" 
modelo "Apolo*, branco, incluindo ligações às redes de 
água fria em tubo de latão cromado rígido, ligação à rede 
de esgoto, assentamento e todos os acessórios necessários. 

-lavatório sem coluna, ref. 01,01,1 

- bacia de retrete, ref. 19,01,0, incluindo tampo apro
priado 

-tanque de autoclimo, ref. 22,02,0 

bidé 

Lavatórios de embutir do tipo "ROCA" ref. 03,11,0 ou 
equivalente incluindo ligações às redes de água fria em 
tubo de latão cromado rígido, ligação à rede de esgoto, 
assentamento e todos os acessórios necessários. 

s. 

48,00 11551,00 554.448,00 

1,00 41.464,00 41.46440 

1250 

2,00 

63. IUrinol em porcela vitrificada do tipo "ROCA" ref. 

21,00 

21^0 

21,00 

140 

4,«) 

924,00 

68.587,00 

452840 

10.413,00 

5.63640 

5.797,00 

5.923,00 

11550,00 

137.174/» 

95.088/» 

218.67340 

11835640 

5.797/» 

23.692/» 
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27,15,0 ou equivalente incluindo ligações à rede de água 
fria eà rede de esgotos. 

Base de chuveiro em ferro fundido esmaltado 0,80 x 
0,80 m incluindo ligações à rede de água fria, quente e de 
esgoto. 

63 . Torneiras temporizadas do tipo "ROCA", modelo "Pres
to", devidamente assentes e prontas a funcionar nos se
guintes ap 

lavatórios 

urinóis 

6.7. Torneira do tipo "Oliva", modelo "Euroliva", ou equiva
lente, devidamente assentes e prontas a funcionar nos 
seguintes aparelhos: 

bancas (misturadoras de banca, monobloco, de bica gi
ratória com porta corrente e com fixação ao tampo) 

- pios só com água fria (torneira de banca, de bica gira
tória com porta corrente e com fixação ao tampo) 

- chuveiros ( misturadoras de encastrar) 

sanitas (passadores de 1/2") 

torneiras de serviço com rosca 

bidés 

6.8. Vávula de sifão de 11/4" para base de chuveiro 

6.9. Chuveiro de mão com fixação através de rótula a barra 
deslizante de 600 mm, incluindo mangueira e ligação à 
rede de água fria e quente, devidamente assente nas bases 
de chuveiro. 

6.10. Acessórios para as instalações sanitárias em porcelana 
do tipo "ROCA", modelo "Doble", ou equivalente: 

saboneteiras 

-porta rolos 

6.11. Toalheiros em porcelana vitrificada do tipo "VALA
DARES" ou equivalente devidamente montados 

casa do Infante intervenções 

TOTAL - VOL. m - INST. E EQUL HIDRÁULICOS 

VOL. IV - INSTALAÇÕES E EQUI
PAMENTOS ELÉCTRICOS 

QUANT 
coincida 

2,00 

2,00 

25,00 

2,00 

5,00 

5,00 

2,00 

21,00 

3,00 

2,00 

2,00 

2,00 

23,00 

21,00 

23,00 

UNÎT 

66.314,00 

16.526,00 

11.631,00 

39.277,00 

12577fiSa 

3.554,00 

12.141,00 

2.962,00 

3.554,00 

7.700,00 

3.199,00 

5.923,00 

2.9b2ja0 

7.606,00 

4.146,00 

VALOR 

132.628,00 

33.052,00 

290.775,00 

78.554,00 

62.885,00 

17.770,00 

24.282,00 

62.102JO0 

10.662,00 

15.400,00 

6398,00 

11.846,00 

68.126,00 

54.726,00 

95.358,00 

51.17^35X52 
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ART :: - DESIGNAÇÃO : :í£Si . : QUANT 
corrigida 

PREÇO 
UNH 

VALOR 

BLOCO] 

43.1. Posto de Transformação 

43.1.1. Monobloco de celas blindadas de SF6, tipo RM6 31 24 
KV,630A,20KA 1,00 1.576.820,00 1376.820/» 

43.1.2. Eléctrodo de teraa de protecção da cela de seccionamen
to 1,00 28.669,00 28.669,00 

43.13. Barra geral de terra 300 x 40 x 5 mm 1/» 4300/» 4.300/» 

43.1.4. Monobloco da Merlin Gérien de celas blindadas SF6, 
TIPO RM 6 21 + D 24 KV, 400 A, 16KA 1/» 3.440334/» 3.440334/M 

43.13. Transformador seco 500 KVA, com capacidade de 15/ 
.4KV,1P315 LO0 4300.417/» 4300.417/» 

43.1.6. Conjunto de encravamento de chave conforme des
crito no Caderno de Encargos. LOO 129.013/» 129.013,00 

43.1.7. Quadro geral de baixa tensão 1 /» 1333316/» 1333.816/» 

43.1.8. Cabo monopolar LXHIOV12/20 KV com as secções: 
-50mm2 
-240mm2 

21/» 
36 /» 

2.867,00 
5.734/» 

60.207/» 
206.424/» 

43.1.9. Tomadas extraíveís do tipo "Ekstimolde" - conjuntos 
de 3 tomadas 
- para o PS (RM6) 
-paraoPI(KM6) 
- para o transformador 

3,00 
2 / » 
1/» 

114.678/» 
114.678/» 
129.013/» 

344.034/W 
229356/» 
129.013/» 

43.1.10. Cabos para ligação do transformador ao QGBT 
-HTW-Rlx l85 112/» 2.477/» 277.424/» 

43.1.11. Terra de protecção e ligação ao emalhado de terra LOO 86.008/W 86.008/» 

43.1.12. Terra de serviço e ligação ao emalhado de terra 1/» 43.004/» 43.004,00 

43.1.13. Barra geral de terra 300 x 40 x 5 mm 2,00 7.167/» 14334/» 

43.1.14. Conjunto de acessórios regulamentares LOO 93.176/» 93.176/» 

43.2. Tubagens 

43.2.1. Tubagem embebida 

BLOCO A 

-VD20 
-VD25 
-VD32 
-VD40 
-VD50 
-PETD = 75 
-PETD = 150 

184,00 
288/» 
412/» 
540/» 
770/» 

1.013/» 
2.138/» 

202.400,00 
10.080/» 
140.0*0,00 
102.600/W 
80.850/» 
217.795/» 
812.440/» 

BLOCO B 
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A K T IGNAÇÃO Q U A N T PKI'CO VAI.OK 
v ■:■.■!:. ..■ " '• ." : corrigida UNTT 

 V D 2 0 1.280,00 1 8 4 / » 235520/» 
 V D 2 5 15,00 2 8 8 / » 4 3 2 0 / » 

 V D 3 2 440/X) 412,00 181 .280 /» 

 V D 4 0 2 3 0 / » 540,00 124.200/M 

 V D 5 0 70/W 770,00 5 3 . 9 0 0 / » 

 V D 7 5 1 9 5 / » 1 5 3 1 / » 2 9 8 5 4 5 / » 

 V D 9 0 7 0 / » Z 0 8 7 / » 146 .090 /» 

BLOCO C 

 V D 4 0 70/)0 540,00 3 7 . 8 0 0 / » 

 V D 6 3 70,00 1.016,00 7 1 . 1 2 0 / » 

BLOCO D 

 V D 4 0 65,00 540,00 3 5 . 1 0 0 / » 

 V D 5 0 75JO0 7 7 0 / » 5 7 . 7 5 0 / » 

 V D 7 5 4 5 / » 1.531,00 6 8 . 8 9 5 / » 

 P B T D = 75 190,00 1 D 1 3 / » 192 .470 /» 

 P E T D = 150 340,00 2.138/10 726 .920 /» 

BLOCO G 

 V D 2 0 1 .280 /» 184/)0 2 3 5 5 2 0 / » 

 V D 2 5 3 5 / » 288/10 10.080,00 

 V D 3 2 100,00 4 1 2 / » 41.200,00 

 V D 4 0 25,00 5 4 0 / » 1 3 5 0 0 / » 

 V D 5 0 30,00 7 7 0 / » 23 .100 /» 

BLOCO H 

 V D 1 6 ■1.200,00 1 6 2 / » 194.400/» 

 V D 2 0 4 5 / » 184,00 8.280/W 

 V D 2 5 1 5 / » 2 8 8 / » 4 3 2 0 / » 

 V D 3 2 10,00 4 1 2 / » 4 . 1 2 0 / » 

BLOCO I 

 V D 1 6 1.500,00 162,00 243.000,00 

 V D 2 0 100,00 1 8 4 / » 1 8 . 4 0 0 / » 

 V D 2 5 80,00 288,00 23 .040 /» 

 V D 3 2 3 0 / » 412,00 1 2 3 6 0 / » 

 V D 4 0 235,00 540,00 126 .900 /» 

 V D 5 0 1 2 0 / » 7 7 0 / » 9 2 . 4 0 0 / » 

 F E T D = 100 5 / » 1.609/» 8 .045 /» 

 P E T D = 150 3 8 0 / » 2.138,00 812 .440/» 

BLOCO J 

 V D 1 6 4 3 0 / » 1 6 2 / » 69.660,00 

 V D 2 0 20,00 184,00 3 . 6 8 0 / » 

 V D 2 5 1 5 / » 2 8 8 / » 4 . 3 2 0 / » 
 V D 3 2 20/M 4 1 2 / » 8.240,00 

 V D 4 0 345,00 540,00 186.300,00 

 V D 5 0 60,00 7 7 0 / » 4 6 . 2 0 0 / » 

 V D 7 5 95,00 1 5 3 1 / » 145.445,00 

 P E T D = 75 2 3 5 / » 1 .013 /» 238 .055/» 

 P E T D = 100 2 00,00 1 .609 /» 321 .800 /» 
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ART 

■ 

,. . ; - , 

PETD = 150 

BLOCO K 

VD16 
VD20 
VD25 
VD40 
VD50 
FETD = 75 
FETD = 150 

4.5,7,? Tubagem â vista com abraçadeiras 

BLOCO A 

VD16 
VD20 
VD25 
VD40 
VD50 

BLOCO B 

VD20 
VD25 
VD32 
VD40 
VD50 

BLOCO C 

VD20 
VD25 
VD32 
VD40 

BLOCO D 

VD20 
VD25 
VD32 
VD40 

BLOCO E 

VD20 
VD25 
VD32 
VD40 

BLOCO F 

VD20 
VD25 

VD32 
VD40 

480,00 2.138,00 1.026.240/» 

80,00 162/» 12.960/» 
150/M 184,00 27.600/» 
105,00 28S/W 30.240/M 
170,00 540,00 91.800/» 
15/M 77OJO0 11.550,00 

590/» vmflo 597.670/» 
400,00 2.138/» 855.200,00 

600/M 326/» 
15/M 482/» 
5 / » 647/» 
10/» 820,00 
10/W 1.064,00 

800,00 
45 /» 
10/» 
10/» 
5 / » 

700,00 
50/» 
5 / » 
5/M 

115/» 
120/» 
5/» 
5/» 

1.000/» 
70/» 
15/» 
5/M 

1.000/» 
80,00 
5,00 
15/» 

326/» 
482,00 
647/» 
820/» 

1.064/» 

326/» 
482/» 
647/» 
820/» 

326/W 
482,00 
647/» 
820,00 

326/» 
482,00 
647,00 
820/» 

326/M 
482/» 
647/W 
820/10 

195.600/» 
7.230/» 
3.235/» 
8.200/» 
10.640/» 

260.800,00 
21.690/» 
6.470/» 
8.200/» 
5320/» 

228.200/» 
24.100/» 
3.235/M 
4.100/» 

37.490/» 
57.840/» 
3.235/» 
4.100,00 

326.000/» 
33.740/» 
9.705/» 
4.100/» 

326.000/W 
38360/» 
3.235/» 
12300/» 

512 



casa do Infante intervenções 

ART QUANT 
< <> ! 

VALOR 

4.5.23. 

433. 

4.53.1. 

BLOCO G 

VD20 
VD25 
VD32 
VD40 
VD50 

BLOCO H 

-VD20 
-VD25 
-VD32 
-VD40 
-VD50 

BLOCO I 

-VD20 
-VD25 
-VD32 
-VD40 
-VD50 

BLOCO J 

-VD20 
-VD25 
-VD32 
-VD40 
-VD50 

BLOCO K 

VD20 
VD25 
VD32 
VD40 

Fornecimento e montagem de calhas DLP com as sec
ções: 

20x123 
-100x34 

100x50 

Fornecimento e montagem de caixas, conforme, a seguir 
se indica: 

Montagem embebida 

BLOCO A 

caixas de aplique 
caixas de aparelhagem 
caixas de aparelhagem fundas 
caixas de passagem 80 x 80 

1.005,00 
60,00 
25,00 
5,00 

15,00 

500/W 
75/W 
20,00 
5/» 
5/» 

370X10 
15/» 
25,00 
10,00 
20/» 

545/M 
60/» 
10/M 
5J00 
10/» 

85/» 
5 / » 
5,00 
5/W 

165,00 
190/» 
330/» 

25/» 
24,00 
40 /» 
10/» 

326/» 
482,00 
647,00 
820/W 

1.064/W 

326/» 
482/» 
647/» 
820/W 

1.064/» 

326/» 
482,00 
647/» 
820/» 

1.064/W 

326/» 177.670/» 
482/» 28.920/» 
647/» 6.470/» 
820/» 4.100/» 

1.064/» 10.640/» 

326/» 
482/W 
647,00 
820/W 

1.003/» 
3.154/W 
3384/W 

327.630/W 
28.920,00 
16.175/W 
4.100,00 
15.960/» 

163.000/W 
36.150/W 
12.940/» 
4-100/W 
5320,00 

185.820/» 
7.230/» 
16.175/» 
8.200,00 
21.280/W 

27.710/W 
2.410,00 
3.235/W 
4.100/W 

165.495/W 
599.260/W 

1.182.720/W 

443/W 11.075/W 
155/W 3.720/W 
687/» 27.480/W 
239/W 2390/W 
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 caixas de passagem 160 x 100 x 70 14» 4664» 4664» 
caixas terminais 10,00 6604» 6.6004» 
 caixas de derivação 45,00 8064» 36.2704» 

BLOCO B 

 caixas de aparelhagem 1,00 1554» 1554» 

BLOCOG 

 caixas de aplique 35,00 4434» 15.5054» 
 caixas de aparelhagem 25,00 1554» 3.8754» 
 caixas de aparelhagem fondas 46,00 6874» 31.6024» 
 caixas de passagem 80 x 80 10,00 2394» 23904» 
 caixas de passagem 160 x 100 x 70 2,00 4664» 9324» 
 caixas de passagem 300 x 250 x 160 24» 1.7204» 3.4404» 
 caixas de derivação 55,00 8064» 443304» 

BLOCO H 

 caixas de aplique 15,00 4434» 6.6454» 
 caixas de aparelhagem 28,00 1554» 43404» 
 caixas de aparelhagem rondas 41,00 6874» 28.1674» 
 caixas de passagem 80 x 80 15,00 2394» 3.5854» 
 caixas de passagem 160 x 100 x 70 1,00 4664» 4664» 
 caixas de passagem 300 x 250 x 160 1,00 1.7204» 1.7204» 
 caixas terminais 1,00 6604» 6604» 
 caixas de derivação 60,00 8064» 483604» 

BLOCO I 

 caixas de aplique 40,00 4434» 17.7204» 
 caixas de aparelhagem 454» 1554» 6.9754» 
- caixas de aparelhagem rondas 110,00 6874» 753704» 
 caixas de passagem 80 x 80 204» 2394» 4.7804» 
 caixas de passagem 160 x 100 x 70 4,00 4664» 1.8644» 
 caixas de passagem 300 x 250 x 160 1,00 1.7204» 1.7204» 
 caixas terminais 214» 6604» 13.8604» 
 caixas de derivação 694» 8064» 55.6144» 

BLOCOJ 

 caixas de aplique 20,00 4434» 8.8604» 
 caixas de aparelhagem 6,00 1554» 9304» 
 caixas de aparelhagem rondas 13,00 6874» 8.9314» 
 caixas de passagem 80 x 80 1,00 2394» 2394» 
 caixas de passagem 160 x 100 x 70 1,00 4664» 4664» 
 caixas de passagem 300 x 250 x 160 14» 1.7204» 1.7204» 
 caixas terminais 4,00 6604» 2.6404» 
 caixas de derivação 354» 8064» 28.2104» 

BLOCO K 

 caixas de aplique 4,00 4434» 1.7724» 
 caixas de aparelhagem 24» 1554» 3104» 
 caixas de aparelhagem fundas 34» 6874» 2.0614» 
 caixas de derivação 34» 8064» 2.4184» 
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433.2. Montagem saliente 

BLOCO A 

- caixas terminais 3,00 998/» 2.994/» 

- caixas de derivação 18,00 1.256/» 22.608/10 

BLOCO B 

- caixas terminais 3,00 998,00 2.994/» 

- caixas de derivação 21,00 1.256,00 26376/» 

BLOCO C 

- caixas de derivação 30,00 1.256/» 37.680/» 

BLOCO D 

- caixas de derivação 8,00 1.256/M 10.048/» 

BLOCO E 

- caixas terminais 10,00 998/» 9.980,00 

- caixas de derivação 48,00 1.256/» 60.288/» 

BLOCO F 

- caixas de derivação 45,00 1.256/» 56520/» 

BLOCO G 

- caixas de derivação 19,00 1.256,00 23.864,00 

- caixas antideflagrantes IA» 17.202/» 17.202/» 

BLOCO H 

- caixas terminais l/W 998/» 998/» 
- caixas de derivação 15,00 1.256/» 18.840,00 

BLOCO I 

-caixas terminais 7,00 998/» 6.986/» 
- caixas de derivação 13/» 1.256/» 16328/» 

BLOCO J 

-caixas terminais 1/» 998/» 998/» 
- caixas de derivação 18/» 1.256/» 22-608/» 

BLOCO K 

- caixas de aparelhagem 26,00 155/» 4.030/» 
- caixas terminais 6,00 998/» 5.988/» 
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 caixas de derivação 544» 1.2564» 67.8244» 

43.4. Cabos e Condutores, idem, idem de cabos e condutores 
insta lados de modo que, a seguir, se indica. 

43.4.1. Enfados 

BLOCO A 

H07VU25 2520,00 684» 1713604» 
 A 0 5 W U 2 X 1 5 504» 1724» 8.6004» 
- A05WU3G15 1.050,00 1SS4» 197.4004» 

 A05WU4G15 54» 2234» 1.1154» 

 A05WU5G15 10,00 2504» 25004» 

 A05WU3G25 1.015,00 2804» 284 200,00 

 A05WU4G25 104» 2964» 2.9604» 

 A05WU5G25 25,00 3324» 83004» 
 AOSWU5G4 6,00 4874» 2.9224» 
H1WU5G6 190,00 6954» 132.0504» 
H1WR5G10 80,00 1.1104» 88.8004» 

H1WR3X16 + 2G10 25,00 1.4134» 353254» 
H1XVU3X50+2G25 215,00 3.0794» 661.9854» 
H1WR3X120 + 70 380,00 54(774» 2.233.2604» 

BLOCO B 

 A 0 5 W  U 2 X L 5 654» 1724» 11.1804» 
 A05WU3G15 1.250,00 188,00 235.0004» 

 A05WU4G15 50,00 2234» 11.1504» 
 A05WU5G15 35,00 2504» 8.7504» 

 A05WU3G25 1.1704» 2804» 327.6004» 

 A05WU4G25 204» 2964» 5.9204» 
 A05WU5G25 35,00 3324» 11.6204» 
H1WU5G6 2304» 6954» 159.8504» 
H1WR5G10 45^)0 1.1104» 49.9504» 
H1WF3X16 + 2G10 254» 1.4134» 353254» 
H1WR3X35 + 2G16 1954» 2^674» 442.0654» 
H1WR3X50 + 2G25 70,00 3.0794» 2153304» 

BLOCO C 

 A 0 5 W  U 2 X 1 5 604» 1724» 103204» 
 A05WU3G15 5204» 1884» 97.7604» 
 A05WTJ5G15 504» 2504» 125004» 
 A05WU3G25 554» 2804» 15.4004» 
H1WU5G6 704» 6954» 48.6504» 
H1WR3X25 + 2G16 704» 1.9944» 1395804» 

BLOCO D 

 A 0 5 W  U 2 X 1 5 304» 1724» 5.1604» 

 A05WU3G15 254» 1884» 4.7004» 
 A05WU5G15 104» 2504» 25004» 
 A05WU3G25 804» 2804» 22.4004» 

BLOCO E 

 A05WU2 X 1 5 454» 1724» 7.7404» 
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A K F II M--:.-úWr-: 1 ' \0 ; iilll,6 Q U A N T PREÇO VALOR 

IH 11 ;::; corrigida UNTV 

 A 0 5 W  I J 3 G 1 3 680,00 188,00 127.840,00 

 A 0 5 W  U 5 G 1 3 30,00 250,00 7300AX) 

 A 0 5 W  U 3 G 2 3 140,00 280,00 39.200,00 

 H 1 W  U 5 G 6 40,00 695,00 27.800,00 

 H 1 W R 5 G 1 0 65,00 1.110,00 72.150,00 

 H 1 W  R 3 X 1 6 + 2G10 35,00 1.413,00 49.455,00 

 H I W  R 3 X 35 + 2G16 40,00 2367J0O 90.680AX) 

 H 1 X V  R 3 X 5 0 + 2G25 235,00 3.079AM 723365,00 

 H 1 W  R 3 X 1 8 5 + 95 340,00 9.031,00 3.070340A» 

BLOCO F 

 A 0 5 W  U 2 X 1 3 20,00 mjoo 3.440,00 

 A 0 5 W  U 3 G L 5 840,00 188,(Xt 157.920AM 

 A 0 5 W  U 4 G L 5 35AX) 223AX) 7.805AM 

 A 0 5 W  U 5 G 1 3 45AX) 250,00 11.250/)0 

 A 0 5 W  U 3 G 2 3 150,00 2.80,00 42.000,00 

 A 0 5 W  U 4 G 2 3 5,00 ■SiXOO 1.560,00 

 A 0 5 W  U 5 G 2 3 15,00 332AX) 4.980,00 

 A 0 5 W  U 5 4 G 4 6AX) 487,00 2.922AM 

BLOCO H 

 A 0 5 W  U 2 X 1 3 65,00 172AX) 11.1 MAX) 

 A 0 5 W  U 3 G 1 3 1.400,00 188,00 263.200AX) 

 A 0 5 W  U 4 G 1 3 10,00 223,00 2.230,00 

 A C S W  U 5 G L 5 \wjao 250,00 45.000AX) 

 A O 5 W  U 3 G 2 3 475,00 280,00 133.000,00 

 A 0 5 W  U 4 G 2 3 50,00 312AX) 15.600,00 

 H 1 W  U 5 G 6 25,00 695,1X1 17375AX) 

 H 1 W  R 5 G 1 0 30,00 1.110,00 33300,00 

BLOCO I 

 A 0 5 W  U 2 X L 5 75AX) 172AX) 12.900,00 

 A 0 5 W  U 3 G 1 3 1.160,00 188,00 218.0M,00 

 A 0 5 W  U 4 G 1 3 WAX) 223,00 2.230AM 

 A 0 5 W  U 3 G 2 3 90,00 280,00 25.200AM 

 A 0 5 W  U 5 G 1 3 900,00 250,00 225.000AX) 

 A 0 5 W  U 4 G 2 3 5,00 312,00 1.560,00 

 A 0 5 W  U 5 G 4 6,00 487,00 2.922AM 

 A 0 5 W  U 5 G 6 235AX) 695,00 163325AX) 

 H 1 W  R 5 G 1 0 40,00 1.110A» 44.400,00 

 H 1 W  R 3 X 1 6 + 2G10 sojao 1.413,00 113.040,00 

 H 1 W  R 3 X 7 0 + 2G35 5AX> 3.911AX) 19355AX) 

 H l W  R 3 X 1 2 0 + 1G70 5,00 5.877AX) 29385AX) 

 H 1 W  K 1 8 5 1330A» 2.477,00 3.294.410AM 

BLOCO J 

 A 0 5 W  U 2 X 1 3 10,00 172AX) 1.720,00 

 A 0 5 W  U 2 X 1 3 180,00 172AX) 30.960,00 

 A 0 5 W  U 3 G 1 3 400,00 188,00 75.200AX) 

 A 0 5 W  T J 3 G 2 3 270AX) 280,00 75.600AM 

 A 0 5 W  U 4 G 1 3 50,00 223,00 11.150AX) 

 A 0 5 W  U 5 G L 5 50AX) 250,00 12300AX) 

 A 0 5 W  U 4 G 2 3 5,00 312,00 1360,00 

 A 0 5 W  U 5 G 4 5 6,00 487,00 2.922AM 

 H 1 W  R 1 8 5 1.520,00 2.477AX) 3.765.040AM 

 H 1 W  R 1 8 5 1320AX) 2.477AX) 3.765.040AX) 
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QUANT 
corrigida UNIT 

VAI.OK 

H1W-U5G6 
H1W-R5G10 
H1W-R3X16 + 2G10 
H1W-R3X25 + 2G16 
H1W-R3X35 + 2G16 

U1W-R3X120 + 2G7D 
H1W-3X185 + G95 

BLOCO K 

- A 0 5 W - U 2 X 1 3 
- A 0 5 W - U 4 X 1 3 
- A05W-U5G13 
- A 0 5 W - U 3 G 2 3 
- A05W-U4G23 
-H1W-U5G6 
-H1W-F3X16 + 2G10 
-H1W-F3X35 + 2G16 
-H1W-R3X120 + 2G50 

4 3 3 . Aparelhagem de Manobra 
Fornecimento e montagem de aparelhagem de manobra 
com as caracterisuicas e tipos que, a seguir, se indicam: 

433.1. Aparelhagem embebida 

BLOCO A 

- comutadores de lustre 

- comutadores de escada duplos 
- tomadas monofásicas com terra 
- tomadas 3P + N + T16 A 

BLOCO B 

comutadores de lustre 
variadores de fluxos 
tomadas monofásicas com terra 

BLOCO E 

interruptores 

BLOCO G 

interruptores 
- comutadores de lustre 

tomadas monofásicas com terra 
tomadas 3P + N + T16 A 

BLOCO H 

interruptores 
comutadores de lustre 
comutadores de escada duplos 
tomadas monofásicas com terra 

345,00 
60,00 
110,00 
125,00 
95,00 
200,00 
100/10 

135/» 
40,00 
650/» 
570/» 
5,00 
170/» 
125/» 
240,00 
400,00 

6,00 
4,00 
53 /» 
1,00 

2 /» 
7 /» 

53 /» 

1,00 

4/W 
10/» 
56 /» 
7 / » 

695,00 
1.110/» 
1.413/» 
1.994/» 
2.266,00 
6.827/M 
9.031/» 

172/» 
223/» 
250,00 
280/» 
312/» 
695/» 

1.413/» 
2.266/W 
6.827/» 

1.625/» 
2309/» 
1.083,00 
3.010/» 

1381/» 
5.925/» 
1.473/» 

1 3 4 9 / » 

1349/» 
1.625/» 
1.083/» 
3.010/» 

l/W 1349,00 
5 / » 1.625/» 
4/W 2309/» 
59,00 1.473/» 

239.775/» 
66.600/» 
155.430/» 
249.250/» 
215.270/» 

1365.400/» 
903.100/» 

23.220/M 
8.920/M 

162.500,00 
159.600/» 

1.560,00 
118.150/» 
176.625/» 
543.840,00 

2.730.800/» 

9.750/» 
9.236/W 

57399 /» 
3.010/» 

2.762/» 
41.475/» 
78.069/» 

1349/» 

5 3 % / » 
16.250,00 
60.648/» 
21.070/» 

1349/» 
8.125/» 
9.236/» 
86.907/» 
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ART DESIGNAÇÃO 

—_^— 

Q U A N T PREÇO 
UNIT 

SSSKSSti:. 

BLOCO I 

 interruptores 
 comutadores de lustre 
 comutadores de escada 
 comutadores de escada duplos 
 tomadas monofásicas com terra 

BLOCO J 

tomadas monofásicas com terra 

BLOCO K 

interruptores 
comutadores de lustre 

 tomadas monofásicas com terra 
 tomadas montadas em calha DLP 

435.2 Aparelhagem saliente 

BLOCO A 

 interruptores 
■ tomadas monofásicas com terra 
■ dectectores de movimento 

BLOCO B 

 interruptores 
 tomadas monofásicas com terra 

BLOCO C 

interruptores 
tomadas monofásicas com terra 

BLOCO E 

interruptores 
tomadas monofásicas com terra 

 dectectores de movimento 

BLOCO F 

tomadas monofásicas com terra 

BLOCO G 

 tomadas monofásicas com terra 
dectectores de movimento 

interruptora 

BLOCO H 

17,00 
9,00 
4,00 
2,00 

125,00 

19,00 

14,00 
16,00 
25,00 
76,00 

2,00 
1,00 
8,00 

3,00 
2,00 

2,00 
10,00 

2,00 
22,00 
12/M 

25,00 

3,00 
7,00 
1,00 

1349,00 
1.625,00 
1381/» 
2309/10 
1.473,00 

1.473/» 

1349/» 
1.625/» 
1.473/» 
1313/» 

1349,00 
1.473/» 

21.502/» 

1349/» 
1.473/» 

1349/» 
1.473/» 

1349/» 
1.473/» 
21302/» 

1.473/» 

1.473/» 
21.502/» 
14335/» 

22.933/» 
14.625/» 
5.524/» 
4.618/W 

184.125/» 

27.987/» 

18.886/» 
26.000/» 
36.825/» 
114.988/» 

2.698/» 
1.473/» 

172.016/M 

4.047/» 
2.946,00 

2.698,00 
14.730/» 

2.698/» 
32.406/» 
258.024/» 

36.825/» 

4.419/W 
150514/M 
14335/» 
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AKF QOAlffls: 
UNTT 

VALÇIR 

- QSEXP 
- Q RECEPÇÃO 
- Q5L 
- QAUD 
- QPAUD 
- QPSL 
- QUAUD 
- QU RECEPÇÃO 
- QTJSL 

BLOCO C 

- QBC 
QUBC 

BLOCO E 

QG(BCDE) 
- QP2E 

QBARE 
QCME 
QGU(BCDE) 

BLOCO G 

- QP2G 
- Q U - 2 G 

BLOCO I 

- QGD 
- QGI 
- Q Correcção do factor de potência 
- QGUPS 
- QBARI 
- Q P 1 I 
- QP3I 
- QP4I 
- QP5I 
- QP6I 
- QP7I 
- QP8I 
- QCMI 
- QU2I 
- QU3I 
- QU4I 
- QU5I 
- QU6I 
- QU7I 
- Q U 8 I 

BLOCO J 

QP0(GHJ) 
QP1(GHJ) 
QP2(GHJ) 
QP3(GHD 

- QCMJ 

1,00 
1/» 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1/» 
1/» 
1,00 

1,00 
l /W 

1,00 
1 / » 
1,00 
1,00 
l /W 

1/» 
l/W 

1,00 
1,00 
1,00 
1/» 
l/W 
1,00 
l/W 
L00 
1,(KI 
l/W 
1,00 
1/» 
î/w 
l/W 
l/W 
1,00 
1,00 
1,00 
l /W 
1,00 

1,00 
l /W 
1,00 
1,00 
1,00 

553.292/» 
248.607,00 
418374/» 
582306/» 
62.126,00 

365.751/» 
444376/» 
519.276/» 
148.723/» 

637.408/» 
100.830/» 

1.016.962/M 
493.601/» 
223.852/» 
112.714/» 
192.602/» 

405.701/» 
111.008/» 

2.200380/» 
55Z890/» 
645.063/» 
323.993/» 
281334/» 
167.916/» 
191.691/» 
204.070/» 
204.070/» 
204.070/» 
210.147/» 
222.188/» 
112.714/» 
139.420/» 
103.840/» 
103.840,00 
103.840/» 
103.840/» 
103.840/» 
103.840/» 

287383/» 
332.974/» 
206.965/» 
152.578/» 
112.714/» 

553.292/» 
248.607/» 
418374/» 
582306/» 
62.126/» 

365.751/» 
444376/» 
519.276/» 
148.723/» 

637.408/» 
100.830/M 

1.016.962/» 
493.601,00 
223.852/M 
112.714/» 
192.602/» 

405.701/» 
111.008/» 

2.200380/» 
55Z890/» 
645.063/» 
323.993/» 
281334/» 
167.916/» 
191.691/» 
204.070/» 
204.070/» 
204.070/» 
210.147/M 
222.188/» 
112.714/» 
139.420/» 
103.840/» 
103.840/» 
103.840/W 
103.840/*) 
103.840/» 
103.840/» 

287383/» 
332.974/» 
206.965/W 
152378/» 
112.714/» 

521 



casa do Infante inteivençoes 

ART 

■ ■ ' ■ 

fÉ8tÉÉ$£iï| J VALOR 

 QGU(GH|) 
 QU0(GHJ) 
QU1(GHJ) 
 QU2(GHJ) 
 QBI 

BLOCO K 

4.5.6.2. 

4.5.63. 

43.7. 

45.7.1. 

Disjuntor 4 x 4 a equipamento no quadro QGUFS 
 QGK 
 QP2K 
 QP3K 
 QP4K 
 QP5K 
 QGUK 
 QU2K 
 QIBK 
 QU4K 
 QU5K 

UPS  Fornecimento e montagem de uma unidade de ali

mentação ininterrupta de 30 KVA 380/380 V, 50HZ, 30 
minutos de autonomia. 

Unidade de alimentação e comando de armadura de 
emergência, tipo Ceaguard 48 

BLOCO A 
BLOCO E 
BLOCO G 
BLOCO H 
BLOCO I 
BLOCO J 

Aparelhos de Iluminação Controlo e Gestão de Ilumi

nação 
Fornecimento e montagem dos aparelhos de iluminação 
definido nas C.T.E. e instaladas conforme os desenhos e 
que, seguidamente, se especifica m: 

Aparelhos de iluminação 

BLOCO A 

 F1.21X36W 
 F 1 3  1 X 5 8 W 
 F6.11X18W 
 F712(2X36W) + 3(2X18W) 
 F8.12X30W 
 F8.22X18W 

F1535W 
F163W 

 F182X11W 
F192X11W 
F211X18W 

 F2226W 
 UP1150W 

II120 W 
 Armaduras de emergência 

Letreiros de salda 

1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 

1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1/» 
1/» 

1,00 

1,00 
1,00 
1,00 
1/» 
1,00 
1,00 

158.700,00 
111.008,00 
116.484,00 
120.125/» 
68.233/» 

22.936,00 
445309/» 
195.474/» 
204359/» 
198.435/» 
207320/» 
112.714/» 
189550/» 
171.780/» 
177.703/» 
180.665/» 

4300.417/» 

609.226/» 
609.226/» 
609.226/» 
609.226/» 
609.226/» 
609.226/» 

158.700/» 
111.008/» 
116.484/» 
120.125/» 
68.233,00 

22.936/» 
445.309,00 
195.474/» 
204359/» 
198.435/» 
207320/» 
112.714/» 
189550/W 
171.780/» 
177.703/» 
180.665/» 

4300.417/» 

609.226/» 
609.226/» 
609.226/» 
609.226,00 
609.226/» 
609.226/» 

4/M 6337/W 25348/» 
3 / » 7516/» 22548/» 
7 / » 8595/» 60.165/» 
1/» 329.699/» 329.699/» 
26/» 59.705/» 1552330/» 
4,00 69.958/» 279.832/» 
3/M 63.073/» 189.219/» 
2 / » 26312/» 52.624/» 

31/W 54.845/» 1.700.195/» 
1/» 60.636/» 60.636/» 
2 / » 11.060/» 22.120/» 
9 / » 61.727/W 555543/» 
4,00 176.174/» 704.696/» 
7 / » 3.680/» 25.760/» 
12/» 11.4%/» 137.952/» 
11/M 12514/» 137.654/» 
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BLOCO B 

 F1.21X36W 
 F 1 3  1 X 5 8 W 
 F8.12X30W 
 F9.16 (3 x36W) regulação de fluxo 
 F927(2x36W) + (6x50W) + 4X(3(»)Kegiila

ção de (taxa 
- F93S(2x36W) + (8x50W) + 6X(300)Regula

ção de fluxo 
F9.4  8 (2 x 36W) + (6 x 50W) + 5 X (300) Regula

ção de fluxo 
 F958(3x36W) 
 F95.1(8x2x36W) + 8x50w 
 F9.610(3x36W) 
 F 1 7  2 x l l W 
 F2026W(Balastr.Hect) 
 F20.126W 
 F 2 1  l x l 8 W 
 C(3X50W) + (2X300W) 
 Q. comando electron. Exposit 
 Armaduras de emergência 
 Letreiros de saída 
 F242x26W 

BLOCO C 

 F6.11X18W 
 F6.21X36W 
 F 6 3  1 X 5 8 W 
 F21.126W 
 F2326W 
 F242x26W 
 F 2 6  2 x l 8 W 
 I250W 
 Armaduras de emer 
 Letreiros de saída 

BLOCO D 

 F2326W 
 F242x26W 
 Pl.l 
 Letreiros de saida 

BLOCO E 

 F5.11X36W 
 F6.11X18W 
 F6.21X36W 
 F 6 3  1 X 5 8 W 
 F172X11W 
 F 1 8  2 X U W 
 F212X18W 
 F2326W 

F242x26W 
F2518W 
F262xl8¥V 
I1 120W 

8 / » 
3,00 
14/» 
1,00 

1/» 

1/M 

1,00 
1/» 
1/» 
2,00 
1,00 

27,00 
22/» 
2/» 
I/M 
1/» 

15,00 
12/» 
3,00 

IO/M 
2,00 
3,00 
3 / » 
8/W 
15/» 
13/» 
18,00 
3,00 
3,00 

3 / » 
3 / » 
4,00 
1,00 

8,00 
1/» 
1/» 
2,00 
6,00 
5,00 
7 / » 

1 0 / » 
10,00 
2/W 

4 2 / » 
5,00 

6337/» 
7516,00 
6666,00 

412.848/» 

856.847,00 

1.079.494/» 

974.864/» 
1.100.035,00 
1.109.708/» 
679.682/» 
78.655/» 
39.420/» 
39.420/W 
11.060/» 

592.060/» 
46.875/» 
11.496/» 
1Z514/» 
73372/» 

40.854/» 
73372/M 
36.472/M 
48.055/M 

50.696,00 
22548/» 
93324/» 
412.84B/W 

856.847/W 

1.079.494/W 

974.864/» 
1.100.035/» 
1.109.708/» 
1359364/M 

78.655/» 
1.064340/W 
867.240/» 
22.120/» 

592.060/» 
46.875/» 
172.440/» 
150.168/» 
220.116/» 

8595/W 85.950/» 
11.439/» 22.878/» 
13.609/» 40.827/» 
39.420/» 118.260/» 
40.854,00 326.832/» 
73372/» 1.100580/» 
24312/» 316.056/» 
5.964/» 107352/» 
11.4%/» 34.488/W 
12514/» 37.542/» 

122562/» 
220.116/» 
145.888,00 
48.055,00 

8.800,00 70.400/» 
8595/W 8595/» 
11333/M 11333/» 
13.609/» 27.218/» 
78.655/» 471.930/» 
54.845/» 274.225/» 
11.060/» 77.420/» 
40.854/» 408.540,00 
73372/» 733.720/» 
54910/» 109.820/» 
28.613/W 1.201.746/» 
3.680/» 18.400/» 
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 Armaduras de emergência 7,00 11.496/» 80.472/» 

 Letreiros de saída 10/w 12.514/M 125.140/» 

BLOCO F 

 F6.11X18W \ztao 8395/» 111.735/» 
 F6.21X36W 3,1X1 11.439/» 34317/» 
 F2226W 4,00 61.727/» 246.908,00 
 F2326W 22,00 40.854,00 898.788/W 
 F242x26W 32/00 73372/» 2347.904/» 
 F2518W 20/W 54.910/» 1.098.200/» 
 F 2 6  2 x l 8 W 10,00 24312/» 243.120/» 
 I 2  5 0 W 32 /» 5.964/M 190.848/» 

 Pl.l 4,00 36.472/» 145.888,00 

 P1.2 6,00 43.456/» 260.736/W 
 Q. «ornando electron. Exposit 2,00 68.520/» 137.040/» 

 Armaduras de emergência 12/» 11.496/» 137.952/» 
 Letreiros de saída moa 12314,00 161682/» 

BLOCO G 

 F2.21X58W 72 /» 13.433/» 967.176/» 
 F3.11X36W 31/M 15.932/» 493.892/» 
 F4.11X36W 1J00 16.522/» 16322/» 
 F5.11X36W 4,00 8.797/» 35.188/» 
 F6.11X18W 3 / » 8395/» 25.785/» 
 F102X36W 12/» 57.985/» 695.820/» 
 F172X11W 7/W 78.655/» 550385/M 
 F182X11W 29/» 54.845/» 1.590.505/» 
 F192X11W 1,00 60.636/» 60.636/» 
 F21.126W ima 39.420/» 78.840/» 
 F2226W 6,00 61.727/» 370362/» 
 F242X26W 6,00 73372/» 440.232/» 
 F262X18W 4,00 24312/» 97.248/» 
 F282X18W 17/» 22.412/M 381.004/» 
 UP2250W 5,00 180.474/» 902370/» 
 I1 120W 6,00 3.680/» 22.080,00 
 I 2  5 0 W 12/W 5.964,00 71368/» 
 Q. comando electron. Expostt 1,00 42.774/» 42.774/» 
 Armaduras de emergência 13/» 11.496/» 149.448/» 
 Letreiros de saída 15,(X) 12314/» 187.710/» 

BLOCO H 

 F2.11X36W 7,00 11.737/» 82.159/» 
 F2.21X58W 114/» 13.433/W 1331362/» 
 F3.22X36W 8J0O 18.520/» 148.160/» 
 F6.21X36W 1/» 11.439/» 11.439/» 
 F 6 3  1 X 5 8 W 2 / » 13.609/» 27.218/» 
 F112X18W 3,00 35.614/» 106.842/» 
 F12.72X18W 16/» 38.704/» 619.264/W 
 F12.23X36W 2/M 51.605/» 103.210/» 
 F4.21X58W 4,00 18.062/» 72.248/» 
 F5.22X36W 10,00 11.660/» 116.600/» 
 F172X11W 1/» 78.655/» 78.655/» 
 F182X11W 15/» 54.845,00 822.675/» 
 F21.126W 5,00 39.420/» 197.100/W 
 F 2 1  l x l 8 W 3 / » 11.060,00 33.180/» 
 F2326W 3 / » 40.854/» 122362/» 
 F242x26W 4 / » 73372/» 293.488/» 
 I1 120W ZOO 3.680,00 7360/» 1 
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ACT" wMí '•'•V: 1 UKSIGNAÇAO 
■ ■ : ■ : . - ; _ 

; ; QUANT HŒÇO VAI.OK 
corrigida UNTT 

- I 2  5 0 W 2,00 5.964,00 11.9284» 
 Q. comando electron. Hxposi L 1,00 41.427,00 41.4274» 
 Armad u ra s de emergência 1400 11.4964» 137.9524» 
 Letreiros de saída 144» 123144» 175.1964» 

BLOCO I 

 F2.11X36W 1,00 63374» 63374» 
 F242X26W 24» 733724» 146.7444» 
 F3.22X36W 11,00 18.5204» 203.720,00 
 F4.11X36W 24» 163224» 33.0444» 
 F4.21X58W 4,00 18.0624» 72.2484» 
 F5.22X36W 10,00 11.6644» 116.6404» 
 F6.11X18W 14» 83954» 83954» 
 F6.21X36W 3,00 11.4394» 343174» 
 F 6 3  1 X 5 8 W 1,00 13.6094» 13.6094» 
 F112X58W 17,00 35.6144» 605.4384» 
 F1123X36W 124» 51.6054» 619.2604» 
 F13.12X36W 10,00 313364» 3153604» 
 F14.22X58W 10,00 18.0624» 180.6204» 
 F182X11W 214M 54.8454» 1.151.7454» 
 F21.126W 4,00 39.4204» 157.6804» 
 F211X18W 12,00 11.0604» 1317204» 
 F2326W 14» 40.8544» 40.8544» 
 F29 14» 10.0344» 10.0344» 
 F30 24» 12.9014» 25.8024» 
 F31 14» 15.7684» 15.7684» 
 C 2,00 592.0604» 1.184.1204» 
 I 2  5 0 W 34» 5.9644» 17.8924» 
 Armaduras de emergência 74» 11.7544» 82.2784» 
 Letreiros de saída 24,00 123144» 3003364» 
 P2 8,00 473054» 378.4404» 

BLOCO J 

 F5.11X36W 14» 8.7974» 8.7974» 
 F5.22X36W 14» 11.6604» 11.6604» 
 F 5 3 1 X 3 6 W + l x 3 6 W 14» 12.5064» 12306,00 
 F112X18W 184» 35.6144» 641.0524» 
 F182X11W 194» 54.8454» 1.042.0554» 
 F211X18W 6,00 11.0604» 663604» 
 F2226W 34» 61.7274» 185.1814» 
 F2326W 8,00 40.8544» 326.8324» 
 F 2 6  2 x l 8 W 94W 243124» 2183084» 
 F 2 7  l x 3 6 W 1,00 93.1764» 93.1764» 
 Armaduras de emergência 14,00 11.4964» 160.9444» 
 Letreiros de saída 29,00 12.514,00 362.9064» 

BLOCO K 

 F1.21X36W 224» 63374» 139.4144» 
 F4.11X36W 54» 163224» 82.6104» 
 F102X36W 64,00 57.9854» 3.711.0404» 
 F112X18W 2,00 35.6144» 71.2284» 
 F1535W 24» 63.0734» 126.1464» 
 F182X11W 1,00 54.845,00 54.8454» 
 F211X18W 34» 11.0604» 33.1804» 
 I160W 6,00 3.6804» 22.0804» 
 Armaduras Argolux Fosnova 6,00 22.7924» 136.7524» 
 Armaduras a instalar em caixas de escadas 8,00 313364» 252.2884» 
 Armaduras de emer *ência 114» | 11.4964» 126.4564» 
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ART» VALOR 

4.5.7.2. 

45.8. 

Letreiros de saída 
Armaduras ripo A 

Controlo e Gestão de nominação 
Fornecimento e montagem de um sistema de controlo 
e gestão de iluminação de padrão de qualidade não infer
ior ao de HB, com as características descritas nas C.T.F.. 
e constituídas por. 

-Cabo BUS 
BLOCO A 
BLOCO B 
BLOCO C 
BLOCO E 
BLOCO F 
BLOCO G 
BLOCO H 
BLOCO I 
BLOCO J 
BLOCO K 

Fornecimento e montagem de software em PC e co
mandos locais de acordo com o que se especifica nas 
Condições Técnicas Especiais e nas peças desenhadas 

BLOCO A 
BLOCO B 
BLOCO C 
BLOCO E 
BLOCO F 
BLOCO G 
BLOCO H 
BLOCO I 
BLOCO J 
BLOCO K 

Rede de terras e sistemas de protecção de descargas de 
origem atmosférica 

emalhado equipotencia 1 de cobre nú de 70 mm2 insta
lado junto da periferia do edifício e a 0,8 m de profundi
dade, de anel superior e baixadas instalado com cobre nú 
de 35 mm2 em tubo ou em abraçadeiras com ligações de 
todos os quadros gerais. Ligações equipotenciais de todas 
as estruturas metálicas ao emalhado de terra, executadas 
com condutor de cobre de 16 mm2 (estruturas principais) 
e de 6 mm2 (estruturas secundárias-ca brilharias, canaliza
ções de água, ventilações, etc.) de acordo com as peças 
escritas e desenhadas 

BLOCO A 
BLOCO B 
BLOCO C 
BLOCO D 
BLOCO E 
BLOCO F 
BLOCO G 
BLOCO H 
BLOCO I 
BLOCO J 
BLOCO K 

124» 
1,00 

14» 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
14» 
1,00 

12514,00 
22.7924» 

2754» 2584» 
3354» 2584» 
1504» 2584» 
1704» 2584» 
1004» 2584» 
2004» 2584» 
3504» 2584» 
6504» 2584» 
3454» 2584» 
154» 2584» 

86.0084» 
86.0084» 
86.0084» 
86.0084» 
86.0084» 
86.0084» 
86.0084» 
86.0084» 
86.0084» 
86.0084» 

14» 110.7684» 
14» 110.7684» 
14» 110.7684» 
14» 110.7684» 
14» 110.7684» 
14» 110.7684» 
14» 110.7684» 
14» 110.7684» 
14» 110.7684» 
14» 110.7684» 
14» 110.7684» 

150.1684» 
22.7924» 

70.9504» 
86.4304» 
38.7004» 
43.8604» 
25.8004» 
51.6004» 
903004» 
167.7004» 
89.0104» 
3.8704» 

86.0084» 
86.0084» 
86.0084» 
86.0084» 
86.0084» 
86.0084» 
86.0084» 
86.0084» 
86.0084» 
86.0084» 

110.7684» 
110.7684» 
110.7684» 
110.7684» 
110.7684» 
110.7684» 
110.7684» 
110.7684» 
110.7684» 
110.7684» 
110.7684» 
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ART 

.; ':'. 

■-"■M:^;"-'-'-';
1 ■■■■■■.'. 

QUANT 
IN, I 

VALOR 

45.9. 

5.5. 

53.1. 

53.1.1. 

Diversos 

 Ensaios de todas as instalações efectuadas 

 Desenhos finais da obra como foi executada 

TOTAL VOU IV  INST.E EQUL ELÉCTRICOS 

VOL. V  INSTALAÇÕES E EQUI

PAMENTO DE COMUNICAÇÃO 

Fornecimento e montagem das redes e equipamentos que 
fazem parte das instalações telefónicas e de informática, 
redes internas de video e equipamentos de som e imagem. 

Tubagens 

Tubagem embebida 

BLOCO A 

VD16 
VD25 
VD32 
VD40 
VD50 

-VD75 

BLOCO B 

VD16 
VD20 
VD25 
VD40 
VD50 
VD63 
FETD=2" 

BLOCO C 

VD16 
VD25 
VD40 
VD50 

BLOCO E 

-VD16 
-VD20 
-VD25 
-VD40 
-VD50 

BLOCO F 

1,00 

LOO 

2004» 
230,0() 
154» 
204» 
135,00 
1104» 

754» 
5,00 

1.400,00 
25,00 
120,00 
130,00 
10,00 

5,00 

WÊÊÈ 
65,00 
1554» 

473884» 

167.6334» 

162,00 
288,00 
4124» 
540,00 
7704» 

15314» 

1624» 
184,00 
288,00 
5404» 
770,00 

1.0164» 
633,00 

162,00 
288,00 
540,00 
Tropa 

104» 1624» 
20,00 184,<H) 
20,00 288,00 
65,00 540,00 
160,00 7704» 

473884» 

167.6334» 

144.649.158,00 

32.4004» 
66.2404» 
6.1804» 
10.8004» 
103.9504» 
168.4104» 

12.1504» 
9204» 

403.200,00 
133004» 
92.4004» 
13Z0804» 
63304» 

8104» 
7.2004» 

35.1004» 
1193504» 

1.6204» 
3.6804» 
5.7604» 
35.1004» 
123.2004» 
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■, m», 

752. CaWeira 

733. 

BLOCO K 

Idem, idem de uma caldeira com as características des

critas com queimador adoptado à queima de gás e com 
potência não inferior a 600 Kw 

Ventuoconvectores 

Idem, idem de ventitoconvectores cabinados, verticais 
utilizados, unicamente, para o aquecimento com as 
características descritas e conforme definidos nas Condi

ções Técnicas Especiais 

7.5.4. 

VC2 
VC3 
VC6 

VC4 

VCl 
VC2 

BLOCO A 

BLOCO B 

BLOCO I 

Unidades de Tratamento de Ar 

Fornerimento e montagem de unidades de tratamento 
de ar com baaterias de arrefecimento e de aquecimento 
conforme se descerve seguidamente e com os caudais 
percentagem de renovação de ar e potenciais de arrefeci

mento e de aquecimento: 

BLOCO A 

 UAI AI Is120% ANPAR16.7KWPaq 17.4 KW 

BLOCO B 

 UAI AI 12001lOOS ANPAR4.5KWPaq 62.8 KW 

 UA2 AI 1400MOX ANPAR40KWPaq 43.6 KW 

 UA3 AI 8001100% ANPAR133KWPaq 18.1 KW 

BLOCO C 

UC1 AI 920 Is130% ANPaq20.7KW 

BLOCO E 

. UTE1 AI 300 IsllOOX ANParr.123 KWPaq 14.1KW 

BLOCO F 

;asa do Infante intervenções 

corrigida 

1,00 

vm 

4,00 

3,00 

2,00 

8,00 

4,00 

1,00 

1,00 

1,00 

1,00 

1,00 

1,00 

1,00 

1.814303,00 

92.085,00 
97.105,00 
106.676/» 

99.789,00 

88.934/» 
92.085/» 

556.872/» 

826502/» 

835.256/» 

598.017/» 

539.217/» 

509.745/» 

V  l ■

1.814303/W 

368.340,00 
291315/» 
213352/» 

798312/» 

355.736/» 
9X085/» 

556.872/» 

826502/» 

835.256/» 

598.017,00 

539.217/» 

509.745/» 
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DKdGNAÇAO 

c a sa d o I nf ant e kit eiven ço es 

75.4.1. 

- UFlc UF2- AI 2000 Is-1-25* AN-Paq58KW 

BLOCO G 

UT8 e 7- AI 300 fe-l-25X AN-Paq6.8KW 

UG2- AI 900 Is-1-15% AN-Parr.18.7 KW-Paql9.4KW 

UG3- AI 560 Is-1-20» AN-Parr.93 KW-PaqlOKW 

- UG4- AI 1200 Is-l-lOX AN-Parr.18.7 KW-Paql9.8KW 

BLOCO H 

- UH2 - AI 80 b-1-25% AN-Parr35 KW-Paq4.6KW 

- UT13 - AI 950 fe-1-100% AN-Paq52KW 

- UH3 - AI 450 Is-1-20% AN-Parr3.5 KW-Paq4.1KW 

- TJH4 e UH5- AI 300 Is-1 30% AN-Paii.8.2 KW-Paq8.8W 

BLOCO I 

- U n - AI 30 Is-Parr.1.2 KW-Paql.7KW 

UI2 - AI 30 ls-Parr.1.5 KW-Paql.7KW 

UB - AI 300 feiarr.8.4KW PAq8.4KW 

UI4 - AI 300 Is-Parr.9.4KW PAq9.4KW 

Radiadores 
Desmontagem. limpeza, reparação quando necessária, 
pintura e reinstalação nos locais definidos em desenhos 

7.5.5. 

BLOCO K 

Tubagem 
Fornecimento e montagem da tubagem de água, devida
mente isolada como se indica nas Condições Técnicas 
Especiais e que se destina à distribuição da água arrefecida 
respectivamente no Chafer e na caldeira até às unidades 
de tratamento de ar e ventfloconvectores. 

BLOCO A 

- Tubos de 15 mm 
- Tubos de 20 mm 
- Tubos de 25 mm 
- Tubos de 32 mm 
- Tubos de 40 mm 
- Tubos de 50 mm 
- Tubos de 65 mm 

BLOCO B 

2,00 

L00 

1,00 

1,00 

1,00 

1,00 

1,00 

1,00 

2,00 

4,00 

4,00 

1,00 

1,00 

25,00 

20,00 
6(),00 
70/00 
30,00 
60,00 
60,00 
66,00 

715.761,00 

395.065,00 

695.188,00 

542.135,00 

665.716,00 

480.418,00 

33.223,00 

542.135,00 

556.872,00 

147.904,00 

147.904,00 

173.729,00 

182.775,00 

25398,00 

2358,00 
2.625,00 
3.009,00 
3519,00 
3.749,00 
4314,00 
6.029,00 

1.431522,00 

395.065,00 

695.188,00 

542.135,00 

665.716,00 

480.418,00 

33.223,00 

542.135,00 

1.113.744,00 

591.616,00 

591.616,00 

173.729,00 

182.775,00 

634.950,00 

47.160,00 
157.500,00 
210.630,00 
105370,00 
224.940,00 
270.840,00 
397.914,00 
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Tubos de 15 mm 
Tubos de 25 mm 
Tubos de 32 mm 
Tubos de 40 mm 
Tubos de 50 mm 
Tubos de 65 mm 

. Tubos de 75 mm 

BLOCO C 

Tubos de 32 mm 
Tubos de 50 mm 
Tubos de 75 mm 

BLOCO D 

Tubos de 32 mm 
Tubos de 50 mm 
Tubos de 75 mm 

BLOCO E 

Tubos de 25 mm 
Tubos de 40 mm 
Tubos de 50 mm 

BLOCO F 

Tubos de 50 mm 
Tubos de 75 mm 

BLOCO G 

Tubos de 25 mm 
■ Tubos de 32 mm 
• Tubos de 50 mm 
■ Tubos de 75 mm 

BLOCO H 

Tubos de 40 mm 
Tubos de 50 mm 

BLOCO I 

Tubos de 15 mm 
Tubos de 25 mm 
Tubos de 32 mm 
Tubos de 40 mm 
Tubos de 50 mm 

BLOCO J 

Tubos de 40 mm 
Tubos de 50 mm 
Tubos de 65 mm 

UflO 
56,00 
56,00 
42^0 
132#) 
84,00 
60,00 

24«) 
66,00 
ia,oo 

24,00 
66,00 
18,00 

24,00 
24,00 
12«) 

72X10 
18,00 

liOO 
56,00 
120,00 
12,00 

30,00 
100,00 

160,00 
36,00 
12«) 
90,00 
72,00 

102«) 
120«) 
24«) 

PKM.O 
umr 

2358,00 
3.009,00 
3.519,00 
3.749,00 
4514,00 
6.029,00 
6.881,00 

3.519,00 
4514,00 
6.881,00 

3519«) 
4.514,00 
6.881,00 

3.009,00 
3.749«) 
4514,00 

4.514,00 
6.881,00 

3.009,00 
3.519,00 
4514«) 
6.881,00 

3.749,«) 
4514«) 

2358«) 
3.009«) 
3519,00 
3.749,00 
4514«) 

3.749«) 
4.514«) 
6.029«) 

VALOU 

28.296«) 
168304«) 
197.064«) 
157.458«) 
595.848«) 
506.436«) 
411860«) 

84.456,00 
297.924«) 
123.858«) 

84.456«) 
297.924«) 
123.858«) 

72.216«) 
89.976«) 
54.168«) 

325.008«) 
123.858«) 

36.108«) 
197.064«) 
541.680«) 
82372«) 

112.470«) 
451.400«) 

377.280«) 
108324«) 
42.228«) 
337.410«) 
325.008«) 

382398«) 
541.680«) 
144.696«) 
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73.6. 

75.6.1. 

Tubos de 75 mm 

BLOCO K 

Tubos de 15 mm 
Tubos de 20 mm 
Tubos de 25 mm 

Condutas 
Fornecimento e montagem de condutas construídas con
forme descrita aos diversos blocos 

60,00 

150,00 
60,00 

300,00 

Tubo spiro 

BLOCO A 

75.6.Z Não isoladas 

D = 100 
D = 150 
D=200 

75.63. Isoladas 

75.6.4. 

BLOCO A 
BLOCO B 
BLOCOC + D 
BLOCO E 
BLOCO F 
BLOCO G 
BLOCO H 
BLOCO I 

75.7. 

BLOCO A 
BLOCO B 
BLOCOC + D 
BLOCO E 
BLOCO F 
BLOCO G 

Regista» Corta-Fogo 
Em todos os locais referidos na Memória Descritiva do 
projecto serão instalação regista» corta-fogo com as 
dimensões adequadas às secções das condutas. 

Difusores e Grelhas 
Fornecimenta) e montagem de difusores e grelhas con
forme descrito nas Condições Técnicas Especiais e com 
as dimensões e para os blocos, que a seguir se indicam: 

BLOCO A 

-Difusores para 140 Is -1300 x 300 

- Grelhas de aspiração para 150 b -1300 x 300 

20,00 
20/» 
8,00 

30,00 
140,00 
80,00 
20,00 
120/» 
160,00 
300/» 
200,00 

30,00 
150/» 
40 /» 
12/» 
200,00 
200,00 

12,00 

4/» 

3/» 

6.881/M 

2358/» 
2.625/» 
3.009/» 

1.480/» 
1.662/» 
1.887,00 

6.164/» 
6.161/» 
6.164/» 
6.164/» 
6.164,00 
6.164/» 
3.888,00 
3.888/» 

36.774,00 

14.970/» 

5328/» 

m$tm 
412.860/M 

353.700/» 
157500/» 
902-700/» 

29.600/» 
33.240/» 
15.096/» 

184.920/» 
862.960,00 
493.120/» 
123.280/» 
739.680/» 
986.240/» 

1.166.400/» 
777.600/» 

6.164/» 184.920/» 
6.164,00 924600,00 
6.164,00 246560/» 
6.164/» 73.968/» 
6.164,00 1.232.800/» 
6.164/» 1.232.800/» 

441.288/» 

59.880,00 

15.984/» 
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BLOCO B 

- Grelhas de pavimento para 200 b -1400 x 250 

- Grelhas d e lineares de 2 vias 

- Grelhas de aspiração 
para 180 b -1300x250 
para 400 b-1500x300 
para 860 b -11000 x 300 

BLOCO C+D 

Difusor para 120 Is - 1300 x 300 

Grelhas de insuflação para 200 b -1300 x 250 

Grelhas de aspiração 
para 50 b-1200x100 

BLOCO E 

- Grelhas de insuflação para 75 b - 1300 x 150 

- Grelhas d e aspiração para 75 b -1300 x 150 

BLOCO F 

- Difusor para 200 b -1300 x 300 

-Grelhas d e pavimento para 250 b -1400 x 250 

- Grelhas de aspiração para 750 b -1700 x 400 

BLOCO G 

Grelhas de insuflação para 60 a 125 b-1300x l00 

Grelhas de aspiração 
para 50 a 70 b - 1300 x 100 
para 120 b-1300x150 
para 200b -1400x200 

BLOCO H 

- Grelhas de insuflação : 
para 20 b-1200x100 
de50a75 b - 1 3 0 0 x l l 0 
para 100 b-1300x150 
para 150b -1400x200 

- Grelhas de aspiração 
para 20 b - 1 2 0 0 x 1 0 0 
para 50 a 75 b -1300 x 100 
para 100 b - 1 3 0 0 x 1 5 0 

BLOCO I 

13,00 

24,00 

3,00 
2,00 
LOO 

1,00 

2,00 

6,00 

4,00 

4,00 

20,00 

2,00 

4/)0 

29,00 

11,00 
6,00 
6,00 

4,00 
21,00 
3,00 
3,00 

3,00 
21,00 
7,00 

13.823/)0 

15.267,00 

5328,00 
8.345,00 

13.739,00 

14.970,00 

7.049/» 

3.621/)0 

5347/)0 

4.140/» 

14.970/» 

13.823/» 

13.678/» 

5.028/» 

4.140,00 
4.481/» 
6/)36,00 

3.621/» 
5.028/» 
4.481/» 
7.921/» 

3.621/» 
4.140/» 
4.481/» 

179.699/» 

366.408/» 

15.984/» 
16.690/» 
13.739/» 

14.970/» 

14.098/» 

21.726/» 

22.188/» 

16.560/» 

299.400/» 

27.646/» 

54.712/» 

145.812/» 

45.540/» 
26.886,00 
36.216/» 

14.484/» 
105388/» 
13.443/» 
23.763/» 

10.863/» 
86.940/» 
31367/» 
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73.9. 

casa do Infante intervenções 
VAÍ.OK 

Grelhas 300x100 

Ventiladores de rejeição 
Fornecimento e montagem de ventiladores de rejeição 
com as características descritas, dimensionados para os 
caudais e destinados aos blocos que se indicam 

BLOCO A 

30 b-1 
-110 b-1 
-1801S-1 

BLOCO B 

540 b-1 
800IS-1 
860 b-1 
1400 b-1 

BLOCOC + D 

500 b-1 
670 b-1 

BLOCO E 

3001s-l 

BLOCO F 

500IS-1 

BLOCO G 

75.10. 

100 b-1 
120 b-1 
250 b-1 

BLOCO H 

20 b-1 
90 b-1 
100 b-1 
240 b-1 
800 b-1 
Hotte com filtro bvável 

BLOCO I 

-100 b-1 
-1501S-1 
-Eplico 

Grupos Aceleradores 

QUATÏ1 
corrigida 

17/» 

1'KI < .o 
UNTT 

1,00 
1,00 
1,00 

1,00 
i / » 
1,00 
1,00 

iA» 
1,00 

1,00 

2,00 

1,00 
1/» 
1,00 

1,00 
1,00 
2 /» 
2,00 
1,00 
1,00 

1,00 
3,00 
1,00 

5.028,00 

24321/» 
25.174/» 
29.253/» 

120331/» 
125.234/» 
127.787/» 
151.482/» 

120331/» 
125.234/» 

37.598/» 

120331/» 

25.174/» 
26397/» 
35322/» 

24321/» 
25.174/» 
25.174/» 
29.822/» 
125.234/» 
165.612/» 

25.174/» 
29.253/» 
44.394/» 

85.476/» 

24321/» 
25.174/» 
29.253/» 

120331/» 
125.234/» 
127.787/» 
151.482/» 

120331/» 
125.234/» 

37.598/» 

240.662/» 

25.174/» 
26397/» 
35322/» 

24321/» 
25.174/» 
50348/» 
59.644/» 
125.234/» 
165.612/10 

25.174/» 
87.759/» 
44394/» 
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ART 

75.11. 

73.11.1 

Fornecimento e montagem de grupos aceleradores gemi
nados e movimentado os caudais: 

- 2 m 3 / h 
- 5 a 5 5 m 3 / h 
-7 .9a8.7m3/h 
-10 .7a l l . 9m3/h 
- 1 8 5 m 3 / h 

Válvulas Diversas 

Válvulas de seccionamento com os calibres: 

-50 mm 
-65 mm 
-75 mm 

75.11.2. Válvulas de retenção com os calibres 

50 mm 
65 mm 
75 mm 

Válvulas termostátkas para montagem a montante 
dos radiadores 

7.5.12. Conjunto de Regulação 
Fornecimento e montagem de 13 kits consumidos por 
válvulas de seccionamento e válvulas de 3 vias tudo ou 
nada a instalar junto dos ventiloconvectores. 

75.12.1. Kits para instalar junto das unidades de tratamento de ar 
só com aquecimento. 

75.122. Idem, Hem mas para bateria de arrefecimento e de aque. 
cimento. 

7.5.13. Termostatos Electrónicos 

75.13.1. Só para aquecimento 

75.13.2. Para aquecimento e arrefecimento 

75.14. Central 
Central para verificação das temperaturas lidas por sen
sores, que enviam as informação via radio. 

75.15. Sensores 

75.15.1. Sensores temperatura e humidade 

75.15.2. Sensores iluminação e radiações 

75.153. Amplificadores de sinais para vencer as distancias mais 
desfavoráveis 

uuAwr 
CO! 

1,00 
24» 
2,00 
3,00 
1,00 

20,00 
12JO0 

4,00 

5,00 
3,00 
1,00 

25,00 

34,00 

5,00 

5,00 

12,00 

1,00 

8,00 

4,00 

4,00 

.'.NUT 

119.1124» 
119.1124» 
152331,00 
152331,00 
264.2714» 

29.4274» 
41.6394» 
58.026,00 

31.0024» 
45.5654» 
61.8734» 

5.0514» 

35.421,00 

49.1744» 

124» 64.3684» 772.4164» 

15358,00 

17.8684» 

3542.9994» 

39.1554» 

72.2604» 

48.040,00 

V A I K K 

119.1124» 
238.224,00 
304.662^)0 
456.9934» 
264J714» 

5885404» 
499.6684» 
232.1044» 

155.0104» 
136.6954» 
61.8734» 

1262754» 

1.2043144» 

245.8704» 

76.7904» 

214.4164» 

3542.9994» 

313.2404» 

289.0404» 

192.1604» 

660 
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ART 

7.5.16. 

73.17. 

Colectores 

DESIGNAÇÃO 

Desumificadores 
Nos depósitos, ou outros locais a indicai pela Fiscaliza
ção, serão instalados desumificadores, de qualidade não 
inferior à dos da marca "MUNTEFS" 

75.18. Vasos de Expansão 

75.19. 

7.5.20. 

75.21. 

8.1. 

QUANT 
corrigida 

2,00 

10,00 

2,00 

Foniecimento e montagem de uma estrutura metálica, 
que ficará instalada por baixo da plataforma que vai re
ceber o chuter e onde serão instalados os colectores, os 
grupos aceleradores, válvulas de seccionamento, de regu
lação de 3 vias, de retenção e todos os demais compo
nentes ainda que não especificados, mas necessários ao 
bom funcionamento da instalação. 

Quadros e Instalações Eléctricas 

Diversos 
Ensaios, assistência técnica durante o período de garantia 
e entrega de desenhos representativos da instalação tal 
como executada. 

1,00 

1,00 

TOTAL - VOL. VD - INST. E EQUL MECÂNICO 

VOL. V i n - ASCENSORES, SOBE-
ESCADAS E MONTACARG AS 

8.2. 

83 . 

Fornecimento, montagem e ensaio de ascensores, in
cluindo de todo o material, mão de obra e licenciamento 
necessários ao seu funcionamento, de acordo com as 
características definidas no CE. 

AS1 
AS2 
AS3 
AS4 
AS5 

Fornecimento, montagem e ensaio de moma-cargas, in 
du indo de todo o material, mão de obra e licenciamento 
necessários ao seu funcionamento, de acordo com as 
características definidas no CJE. 

MC1 

Fornecimento, montagem e ensaio de sobe-escadas, in
cluindo de todo o material, mão de obra e licenciamento 
necessários ao seu funcionamento 

SEI 
SE2 
SE3 
SE4 
SE5 

1,00 

1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 

1,00 

1,00 
1,00 
1,00 
1,00 
1,00 

F*ECO 
UNIT 

142.413,00 

180.921,00 

53.969,00 

650.955,00 

1.975.118,00 

291.807,00 

2.866.945,00 
2.760323,00 
4501.814,00 
3.767308,00 
4.466.274,00 

829.282^)0 

2.760323,00 
2.760323,00 
2.760323,00 
4335.958,00 
4.703.211,00 

VALOR 

284.826,00 

1.809.210,00 

107.938,00 

650.955,00 

1.975.118,00 

291.807,00 

66.242.535,00 

2.866.945,00 
Z760323,00 
4501.814,00 
3.767308,00 
4.466.274,00 

829.282^(0 

Z760323,00 
2.760323,00 
2.760323,00 
4335.958,00 
4.703.211,00 
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8.4. 

85. 

casa do Infante intervenções 

8.6. 

9.1. 

9.2. 

Execução da instalação eléctrica incluindo o forneci-
mento de todos os materiais, montagem e ensaio para as 
casas das máquinas, poços dos ascensores, bom como a 
ligação aos quadros principais, iluminação dos locais 
abrangidos pela instalação dos ascensores e respectivos 
quadros eléctricos das casas das máquinas de acordo com 

( araacterisíicas definidas no CE., incluindo todo o 
material e equipamento e mão de obra necessários. 

AS1 - AS2 - AS3 - AS4 - AS5 

Execução da instalação eléctrica incluindo o forneri-
necimentD, montagem e ensaio oeb instalação dos 
ascensores e respectivos quadros eléctricos das casas das 
máquinas necessária ao bom funcionamento dos monta-
cargas, incluindo todo o equipamento e mão de obra. 

Ma 

Execução da instalação eléctrica incluindo o fomeci-
nechnento, montagem e ensaio bem como a ligação aos 
quadros eléctricos das casas das máquinas necessária ao 
bom funcionamento dos sobe«scadas incluindo todo o 
equipamento e mão de obra. 

SEI - SE2 - SE3 - SE4 - SE5 

1,00 

93 . 

TOTAL - VOL. VIU - ASCENSORES, SOBEESCADAS 
MONTACARGAS 

VOL. LV - EQUIPAMENTO E 
MOBILIÁRIO 

1,00 

! <m 

5,00 

9.4. 

Armários 
A l 
A2 
A3 
A4 
A5 

Arquivos 
Ari 
Ar2 
Ar3 
Ar4 
Ar5 
Br 

Cadeiras 
Cl 
C2 
C3 
C4 
C5 
BI 
PI 
Sfl 

Estantes 
El 
E2 

15,00 
8,00 
3,00 
3,00 
24,00 

14,00 
50,00 
5,00 
4,00 
3,00 
11/» 

50,00 
18,00 
2 /» 

158/» 
37J00 
2/» 

19/» 
1,00 

63/» 
77/» 

1.130548/» 

145.717/» 

450.181/» 

137385/» 
133.143/» 
154.467/» 
165.208/» 
89.675/» 
74.433/» 

45.847/» 
17308/» 
48.743/» 
81.212/M 
34368/» 
62.851/» 
172.840/» 

1.736.254/» 

90.472/» 
82.795,00 

VAI OK 

1.130548/M 

145.717/» 

2.250.905/» 

40.039.254,00 

37.710/» 565.650/» 
43.098,1» 344.784/» 
223300/» 669.900/» 
37.037/» 111.111/» 
28.283/» 678.792/» 

1.923390/» 
6.657.150/» 
772335/» 
660.832/» 
269.025/» 
818.763/» 

2.292350/» 
315.144/» 
97.486/» 

12.831.496/» 
1.970376/» 
125.702/» 

3.283.960/» 
1.736.254/» 

5.699.736/» 
6375.215/» 
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ART» DESIGNAÇÃO :/0:::: 
:0

;
: 

:::;::;::::::: QUAKIj PREÇO VALOR 

■ ::: ■:::■':■: ::0: :■:■:::::: H:::::::;;: . . . . .,.. IIIKBii HI ,.:, corrigida UNIT 

E3 219,00 101.0554» 22.131.045,00 

Î4 20,00 99.2714» 1.985.4204» 

35 53,00 81.2354» 4305 .4554» 

E6 9 7 4 » 94.6974» 9.185.6094» 

E7 5 4 » 98.900,00 494.500,00 

ES 1 2 4 » 68.541,00 822.4924» 

E9 1 8 4 » 55.8924» 1.006.0564» 

BIO 8,00 85.028,00 680.224,00 

E l l 34,00 40.045,00 1 3 6 1 5 3 0 4 » 

E12 35,00 40.1634» 1.405.7054» 

E13 3 1 4 » 43.5754» 1350.825,00 

Ë14 2 2 4 » 33.4234» 7 3 5 3 0 6 4 » 

E15 14,00 30.034,00 420.4764» 

E16 13,00 3 8 5 9 2 4 » 501.696,00 

E17 1 9 4 » 41.0104» 779.1904» 

E18 3 4 » 44.7594» 134.277,00 

E19 7 4 » 21.8294» 152.8034» 

E20 6,00 23395,00 1 4 0 3 7 0 4 » 

E21 8,00 71.0104» 568.0804» 

E22 28,00 140.180,00 3.925.0404» 

E23 2,00 126.8134» 253.6264» 

E24 1,00 287.0264» 287.0264» 

E25 1,00 8 3 2 3 9 2 4 » 8 3 2 3 9 2 4 » 

E26 1,00 7.474.7584» 7.474.7584» 

E27 1 0 4 » 3 3 8 3 7 3 4 » 3383 .7304» 

E28 1 4 » 404.7034» 404.7034» 

E29 1,00 241.6504» 241.6504» 

E30 1,00 510.102,00 510.1024» 

E31 5 4 » 242.9074» 1.2145354» 

9 5 . Mesas 

M l 3 4 » 8 0 1 3 4 8 4 » 2.404.044,00 

M2 5 4 » 574.6364» 2.873.1804» 

M3 2,00 470.2594» 9 4 0 5 1 8 4 » 

M4 4,00 84.175,00 336.7004» 

M5 5,00 2 5 2 5 2 6 4 » 1.262.6304» 

M6 1,00 84.1754» 84.1754» 

M7 3,00 3 8 Í 7 1 7 4 » 1.148.1514» 

MS 1 4 » 3 .1403864» 3 .1403864» 

M9 1,00 417509,00 4 1 7 5 0 9 4 » 

MIO 3,00 574.6364» 1.723.9084» 

M i l 9/)0 26.9364» 242.4244» 

M12 9 4 » 63.064,00 5 6 7 5 7 6 4 » 

M13 1 4 » 628.508,00 6 2 8 5 0 8 4 » 

M14 1,00 176.880,00 176.8804» 

M15 5,00 69.8<W,00 349.0454» 

M16 4,00 65.7694» 263.0764» 

M17 4 4 » 457.9134» 1.831.6524» 

M18 1 4 » 6 1 0 5 5 1 4 » 610.5514» 

M19 1,00 763.188,00 763.1884» 

M20 1,00 800.899,00 800.8994» 

M21 1,00 6 6 7 3 4 1 4 » 6 6 7 3 4 1 4 » 

M22 1,00 457.9134» 457.9134» 

M23 2 4 » 305.2754» 6 1 0 5 5 0 4 » 

M24 3,00 83.434,00 2 5 0 3 0 2 4 » 

M25 6,00 9 3 5 6 9 4 » 561.4144» 

M26 2,00 183.0754» 366.1504» 

M27 1 4 » 4 0 1 5 7 2 4 » 4 0 1 5 7 2 4 » 

M2S 1 4 » 66.218,00 66.2184» 

M29 1,00 83.434,00 83.4344» 

M30 1,00 66.2184» 66.2184» 

M31 1,00 156.9034» 156.9034» 

M32 1,00 197.5314» 1 9 7 5 3 1 4 » 
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Processo de Obras 

Doc.49 Gabinete Arquitecto Tasso de Sousa 

Projecto de Musealização. 1." Fase - Estudos. 2001 

Possível reconstituição da primitiva Alfandega do 
século XIV. Torre Norte. (Execução de Barata Feio. 

Sobreposição da antiga Alfândega com a hipotética reconstrução da 
fundação romana. A verde, a Alfândega e a Vermelho, a construção 
romana. O traço vermelho cheio representa o que foi encontrado, o traço 
interrompido a construção possível. O círculo vermelho é o local que 
assinala a existência do fosso. 
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TTDE(ESfcEDIH.ín)S 

Localização de um mosaico romano, 
assinalando o espaço da Alfândega e o 

da construção romana 

Corte estratigráfico - Torre Sul 

Estudo de avaliação de estereotomia da Fotografia dos vestígios romanos 
parede norte no Bloco C 

'*..r.: Vlvoft,rv 

\ ^ 

, . - . . . . . - = , ' • % / : ¾ 

Estudo reconstrutivo baseado nos 
vestígios encontrados 

W " 3 

Levantamento gráfico dos vestígios 
encontrados 
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coi»3Sç*o OSFfi. t>0 MOSAICO 'r 

. . A w t r a t * * " * " * »
1 

HT™"*"" ra»» «•■ 

î M îï Wt ES 2*?ÏM 2a ̂  ^1
3
.

3
¾^^¾ C Ora«MSÎTOB»SSO» 

^1:11:::::::¾¾ 

, . . --1..ÍÍS-.Í.: 

S' 

Estudos da composição geral do mosaico e ornamentos base da composição 

% 
>£X 

.>c J \ 

■y".:;::/ j 

■ : 

1 

f/ ,v 
 , / • ■ 

-\ 
\ *? <? ■< 

TOÍABOS GEcatímcos SUBMENUS so 
5 DOMOSfcCO 

œamoocs»K»»<s™a 

/ ¾ ... 

Estudos dos traçados geométricos subjacentes ao desenho dos ornamentos 
do mosaico 

Reconstrução de um mosaico Reconstrução parcelar de um mosaico 
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■gr 

it 

~J* 
&**« 

ata »*>■'■ 

í .1 

V  3»«.A& J ' 

O
3 »>!» 

-7 " fe ctiV/ 

5U#**^ 

■ XX. 

H-
l<< ■ 

J? jr\/ ySVv/y. '■' 

Estudo para painel expositor interpretativo 

INTERPRETAÇÃO DOS ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS 

1 Lajeado (Sec. AVI) 
2 Maciço de escada de pedra 

(Sec, XVt) 
3 Apoios do patamar de escada 

de madeira (Sec. XfV) 
4 Bocas de tobo para traves de 

madeira (Sec. XVII) 
5 Vão para iluminar a escada 

(Sec. XIV) 
6 Vão para iluminar a escada 

(Sec. XVI) 
7 Bocas de lobo para traves de 

madeira (Sec. XVi) 
8 Bocas de lobo para traves de 

madeira (Sec. XIV) 
9 Janela geminada (See. XVI) 

10 Entsiparnento de vão de 
ialrina 

11 Esgoto de latrina 
12 Portal de acesso a uma 

sacada (Sec. XrV> 
13 Consolas para piso do 

Sec. XVI 
14 Consolas para tecto falso err 

madeira (Sec. XX) 
15 Vestígios de consolas para 

piso do Sec. XVI 
1£> Vestígios de consolas para 

piso do Sec. XIV 
17 Vestígio de consola para piso 

do Sec. XVII 
18 v§o de lareira 
19 Bocas de lobo para traves de 

madeira (Sec XIV) 
20 Portal de acesso ao terreiro 

da casa da moeda (Sec. XIV) 

yyvyÇyvó/ 

fCCÔWw 
V/ 
/ A 

éJ/7/ 
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Atrio 

Recepção 

Pátio 

Vendas 

Turismo 

Arquivo 

Sala de exposições 

Museu 

Depósito 

Anfiteatro 

Quiosques multimédia 
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Estudos de Projecto Musealização  1 a Fase 

yj. 

' ■ ; 

'■tM'-

I 
: : 

Ï 
4P-

Bloco C Piso 0 Bioco C Piso 1 

, '7 ■ 

! Í;;« 

J
l " 

||.>:r-ig1[ ~ | . 1 ¾ 
— » — - — » ê? 

I ... 

[teT -¾ 

i , ! 
L..o: 

Bloco C Piso 2 Bioco D Piso 0 

Estudos de Design de Equipamento 

r 
I 

1 ^ » 

Estudo para expositor: Alçado frontal 
Corte AA' - Corte BB' e Planta DD' 

Estudo para expositor: Alçado frontal; 
Planta e Corte C1 
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-V»-""*» 

Il 43? 

I '"-—r 
i« i l i 

Estudo para expositor: 
Expositor 2 Vista superior; Expositor 3 

Vista Superior; Corte CC e Corte 
AA'AIçado frontal; Corte AA' - Corte BB' 

e Planta DD' 

£ £ « A40 'NO* t - j „ 

Estudo para armação de uma lupa que 
permita a observação de detalhes de 

moedas 
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Processo de Obras 

Doc50 
Gabinete do Arquitecto Tasso de Sousa 

Estudos do projecto de Musealização 2* Fase. Dezembro de 2202Actual 

« : « 
l 
i 
Î v 

Localização Projecto de Musealização. 2
 a Fase. 

Museu da Cidade Núcleo Romano e 
Medieval. Escala 1:20. Vista 
perspectiva 

Projecto de Musealização. 2
a 

Fase. Museu da Cidade Núcleo 
Romano e Medieval. Escala 1:20. 
Corte perspectivo 

gfft:*; 

V ^-^ ! 

Hl/ f 
Tf 

■ . 

V ^ ^ ¢ ^ ^áfr" 

Projecto de Musealização. 2
a 

Fase. Museu da Cidade Núcleo 
Romano e Medieval. Escala 1:20. 
Vista perspectiva 

Protótipo de expositor Estudo para expositor 
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Processo de Obras 

Doc.51 Gabinete Arquitecto Tasso de Sousa 

Projecto de Musealização  2.a Fase. Dez.2002actual. 

Planta dos Blocos Piso 0 Escala 1:400 

-■■■■H 

:.n„,,,tBCl-

Piso -2 Blocos A e B Piso 0 e -1 Esc.1:100 

w ■ ■ \'m 

pia 

p 13 

Blocos A e K Piso 0 Esc.1:100 Blocos A e D Piso 0 e -1 Esc.1:100 
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\ 

Bloco D Piso 0 Corte Esc. 1:100 

■n--'-

i'::M, 

P127 P12& 
1 P 1 2 S 

P 1 3 2 p l 3 1 P-13Û P1ZS 

P72 

■:■■■■'■■' 'Í>PT2 
P27 '■::,. > 

F
2i—**—*" 

\ * * 2 3 P 2 5 

P Z * 

Bloco F (Salão) Piso 0 Esc. 1:100 Blocos F (Norte) e J Piso 0 Esc.1:100 

"(#'?•-\ 
» P 7 2 

\ 
P_21___ 

'\\P23 P25 

P22 

P24 

[Pormenor] 

I,- i « 

Bloco F Piso -1 Esc.1:100 

. . - • • * ; V . ^ . 

P3C-

P 3 1 P 2 9 

P 2 8 

[Pormenor] Bloco C Piso 0 Esc. 1:100 

564 

file://'//P23


casa do infante / intervenções 

P32 

P33 

P46 P 4 Q P50 
PA? ,., 

Bloco C Piso 1 Esc.1:100 Bloco C Piso 2 Esc 1:100 

íÇi|jJT..i. ■ 

P ^ _ _ r**
6
* 

PS 7 

P6fi 

' P7"ï P70 

Bloco F Piso 2 Esc.1:100 Bloco F Piso 1 Esc 1:100 

p 7 & P76 PB5 
pgT P7& 

\ 

Bloco F (Sul) Planta Piso -1 Esc.1:100 Bloco F (Salão) Planta Piso -1 Esc. 1:100 

; 

P110 
P113 
3*112. 
P111 

P"î09 

pua 
P11B 

Bloco H Piso 0 Esc. 1:100 Bloco H (Norte) Piso 0 Esc. 1:100 
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P127 ■ " P i » 

P I M PI23 
P125 P12A 

Bloco J Piso 0 Esc.1:100 Bloco J (Norte) Piso 0 Esc.1:100 

P135 

P134 

P133 

P132 

Bloco J Piso 1 Esc. 1:100 
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Processo de Obras 

Doc52 
Gabinete Arquitecto Tasso de Sousa 

CÂMARA MUNICIPAL DO PORTO 
DIRECÇÃO MUNICIPAL DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS GERAIS 

AUTO DE CONSIGNAÇÃO 

Aos dezassete dias do mês de Dezembro de dois mil e um, no edifício municipal sito na 
Rua do Bolhão número 164, no Porto, compareceram o Senhor Director Municipal de 
Equipamentos e Serviços Gerais, Eng. António de Rezende Bruno, e o Senhor 
Arquitecto Nuno Jennings Tasso de Sousa, o primeiro em representação da Câmara 
Municipal do Porto e o segundo na qualidade de adjudicatário da prestação de serviços 
"elaboração de projecto de Musealização e Sinalética da Casa do Infante", de acordo 
com o despacho da Excelentíssima Senhora Vereadora do pelouro da Animação da 
Cidade, de treze de Dezembro de dois mil e um, no âmbito da sua competência delegada 
constante da Ordem De Serviço número 30/99, de 9 de Novembro de 1999, do 
Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal, e contrato escrito hoje 
outorgado, para procederem à consignação dos trabalhos. 

Programa base: -10 dias; 
Estudos Preliminares: 

1.» Fase: (Bloco C e D) - 15 dias 
2 aFase (restantesBlocos)-60 dias 

Estudos Finais: 
1 » Fase: (Bloco C e D) - 60 dias 
2." Fase (restantes Blocos) - 120 dias 

Relativamente ao espaços integrados nos Blocos B e C ( l . " Fase), a entrega dos estudos 
finais será antecipada para sessenta dias após a adjudicação. 
A Assistência técnica será realizada semanalmente, durante o período de fornecimento e 
montagens, caso estas não excedam um período superior a dois anos. 
E nada mais havendo a tratar, foi o presente auto, feito em duplicado, depois de lido e 
achado conforme ser assinado pelos intervenientes. 

António de Rezende 

[carimbo: O DIRECTOR MUNICIPAL 
EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS GERAIS 
ANTÓNIO DE REZENDE BRUNO ENG.°] 

Nuno Jennings Tasso de Sousa 
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Processo Administrativo da Intervenção da Casa do Infante 

Arquivos consultados: 

C.M.P.-AG: Câmara Municipal do Porto - Arquivo Geral 
C.M.P.-AJH.M.P.: Câmara Municipal do Porto - Arquivo Histórico Municipal do 
Porto 
C.M.P.-CRUARB: Câmara Municipal do Porto - Centro de Renovação Urbana da 
Área da Ribeira Barredo 
C.M.P.-DMESG: Câmara Municipal do Porto - Direcção Municipal de Equipamento e 
Serviços Gerais 
C.M.P.-DSUO: Câmara Municipal do Porto - Direcção de Serviços de Urbanização de 
Obras 
D.G.E.M.N. - Arquivo de Sacavém: Direcção Geral de Edifícios e Monumentos 
Nacionais 
D.R.E.M.N. - Arquivo de Porto: Direcção Regional de Edifícios e Monumentos 
Nacionais 
G.A.T.S.; G.T.S.: Gabinete do Arquitecto Tasso de Sousa 
Gabinete do Arquitecto Alcino Soutinho 

Siglas identificativas utilizadas na grelha 
A.H. - Arquivo Histórico 
D.S.C.C. - Direcção dos Serviços Centrais e Culturais 
D.SJVLN. - Direcção dos Serviços dos Monumentos Nacionais 
LP.P.C. - Instituto Português do Património Cultural 
M.O.P. - Ministério das Obras Públicas 

Relação em grelha: 

Esta grelha consiste num resumo da documentação do processo administrativo. 
Optámos pelo critério de grelha por este conferir uma maior legibilidade ao processo 
cronológico. No entanto, com os excertos dos documentos, por vezes a leitura torna-se 
mais extensa do que gostaríamos e do que seria aconselhável graficamente, mas era-nos 
impossível retirar a informação que consta nos excertos, por considerarmos que é de 
extrema relevância no desenvolvimento do processo. 

Os documentos cujo teor são de maior relevância estão transcritos na íntegra, sendo 
assinalados com a mesma designação (Doe.) para facilitar a consulta dos mesmos. E 
assinalado a bold na grelha, as informações que consideramos convenientes destacar. 

Nesta grelha encontram-se elementos cujo conteúdo não é o mais relevante, mas as 
assinaturas de quem acompanham o processo, assim como a respectiva datação 
revestem-se de importância para compreensão do processo. 

O conteúdo desta relação integra-se no decurso do Processo de Zona de Protecção e do 
Processo de Obras, compreendendo-se desta forma que os três processos se interliguem, 
dado que o objecto de estudo é comum a todos. Não obstante, não há elementos 
repetidos, nem documentos idênticos, tendo existido sempre o cuidado da nossa parte 
em que tal não sucedesse. O remeter para um outro processo é facilmente 
compreensível, dado a intrínseca relação que possuem. 
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Tipo de 
Documento 

Teor do documento Data Assinatura 

Procuração 
A.H.M.P. Doei 

Informações das condições de venda da 
casa da Rua do Infante D. Henrique n.°63 

8 de 
Maio de 
1912 

Sem 
assinatura 

L.°6 
Comissão 
Administrativa 
do Representante 
Civil do Governo 
(f. 80-81) 
A.HJVLP. Doc2 

Sobre "autorização para permitir a 
demolição da casa onde nasceu o 
Infante D. Henrique." 

27 de 
Outubro 
de 1913 

0 
Presidente 
Adriano 
Augusto 
Pimenta 

Câmara 
Municipal do 
Porto 
A.H.M.P. 

Pedido à Câmara para reedificar o prédio 
denominado Infante D. Henrique, por 
este se encontrar em "estado de ruína". 
Nota: "por acquisição a Thomas 
Sandeman, em tempos adquirido ao 
Estado, como consta no Diário do 
Governo N°289 do anno de 1888". 

26 de 
Janeiro 
de 1923 

Lind& 
Couto 

Câmara 
Municipal do 
Porto 3 a 

Repartição 
Técnica 
Ia Secção 
Licença para 
Obras em 
Edifício 
Particular 
A.H.M.P. 

Licença N° 135 do ano de 1928 
Foi concedida a licença de Obras a Lind 
& Couto sob a direcção do mestre d'obras 
António Faria Moreira Ramalhão, na rua 
Infante D. Henrique, 63 para "construir 
escada, retretes, etc., etc." 

14 de 
Agosto 
de 1928 

Engenheiro 
Chefe da 3a 

Repartição: 
Avelino 
Joaquim 
Monteiro de 
Andrade 
Presidente 
da 
Comissão 
Executiva. 
Raul de 
Andrade 
Registada 
por A. Dias 

Oficio N°942 
Ao Ministro das 
Obras Públicas 
pela Sociedade 
de Geografia de 
Lisboa 
D.R.E.M.N. 
Doc3 

Excerto -"se digne promover que este 
prédio seja considerado de interesse 
histórico e como tal incorporado no 
património da Nação." 

15 de 
Agosto 
de 1942 

0 
presidente -
João de 
Azevedo 
Coutinho 

Ordem de 
Serviço N°740 
Ao Arq. Director 
dos M.N. 
D.G.EJVI.N. 
Doc.4 

Refutação do valor do prédio 
aconselhando a sua não aquisição. 
Excerto - " Valor artístico e 
arqueológico não possui... afigura-se a 
esta secção absolutamente dispensável a 
sua compra." 

23 de 
Outubro 
de 1942 

O 
Arquitecto 
Chefe da 
Secção 

Joaquim 
(ilegível) 
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Processo N°2326 
Ministério das 
Finanças-
Direcção Geral 
da Fazenda 
Pública -
Repartição do 
Património para 
o Director Geral 
E.M.N. 
D.R.E.M.N. 
Doc5 

O Ministérío concorda com a não 
aquisição, mas como o prédio foi 
classificado, deve preparar-se o plano 
de obras que a exigir do actual 
proprietário. 

10 de 
Nov. de 
1943 

0 director 
Geral-
Luiz Gomes 

Oficio N°788 
Ao Arquitecto 
Director dos 
MN. do 
Arquitecto Chefe 
da Secção 
D.G.EJVLN. 
Doc.6 

Pedido de esclarecimentos na 
determinação das obras que pretende a 
Direcção geral da fazenda Pública 

20 de 
Nov. de 
1943 

0 
Arquitecto 
Chefe da 
Secção 
Assinatura 
rubricada 
ilegível 

Oficio N°62 
Ao Engenheiro 
Director dos 
E.M.N. do 
Arquitecto 
Director 
D.G.E.M.N. 
Doc7 

Excerto -'esta Direcção julga não 
justificarem quaisquer obras nos 
interiores, mas apenas que sejam 
respeitados e que nenhuma obra seja de 
futuro feita sem a devida autorização" 

10 de 
Janeiro 
de 1944 

0 
Arquitecto 
Director 
Assinatura 
rubricada 
ilegível 

Comissão 
Municipal de 
Artee 
Arqueologia 
AGCMP 

Parecer N.°l 7/52 
"A Comissão municipal de Arte e 
arqueologia não vê inconveniente de se 
aceitar em depósito o modelo em gesso da 
estátua ao infante D. Henrique para ser 
colocada em qualquer das salas dos Paços 
do Concelho, desde que por este facto esta 
Câmara não fique responsável por quebra 
ou dano que do modelo da estátua possa 
suceder - o que aliás parece depreender-se 
do período da carta do Snr. Arquitecto 
Oliveira Ferreira em que se diz que a 
permissão do depósito "não envolve 
qualquer compromisso para a Câmara." 

23 de 
Outubro 
de 1952 

O 
presidente 
da 
Comissão 
de Artee 
arqueologia 
Manuel 
(ilegível) 
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Ao Director 
Geral do Ensino 
Superior 
E das Belas 
Artes - Lisboa 
da Direcção dos 
Serviços de 
Urbanização e 
Obras - Porto 
A.HJMJP. 

"A Companhia Nacional de Navegação, 
em vista do exposto por V. Exa. nos 
ofícios de 20 de Agosto, 29 de Setembro e 
29 de Novembro do ano findo, foi mais 
uma vez avisada da necessidade de 
regularizar a transferência do imóvel em 
causa." 

4 de 
Janeiro 
de 1956 

O 
Engenheiro 
Director 
Assinatura 
rubricada 
ilegível 

Oficio N°579 
dirigido ao 
Arquitecto Chefe 
da Repartição 
Técnica da 
Direcção dos 
Serviços dos 
Monumentos 
Nacionais 
D.G.EJVLN. 
Doc.8 

Informação sobre a Casa da rua da 
Alfândega Velha, da cidade do Porto. 
Excerto -".. visto que a própria fachada 
principal foi em época relativamente 
recente totalmente reconstruída por 
entidades estranhas aos nossos 
Serviços." 

21 de 
Junho de 
1957 

Sem 
assinatura 

Ordem de 
Serviço N° 874 
Ao Arquitecto 
Chefe da 
Repartição 
Técnica pelo 
Arquitecto Chefe 
da Secção 
D.G.EJVI.N. 

Informação de que a Secção não possui 
elementos desenhados do monumento 

14 de 
Set.de 
1957 

O 
Arquitecto 
Chefe da 
Secção 
Manuel 
ilegível 

Oficio N° 384 
Ao Director 
Geral dos 
E.M.N. da 
Direcção Geral 
dos Serviços de 
Urbanização 
D.G.E.M.N. 

Pedido de uma colecção de plantas do 
referido edifício 

23 de 
Outubro 
de 1957 

Engenheiro 
Director -
geral 
Manuel de 
Sá e Mello 

Ordem de 
Serviço N°1485 
Ao Arquitecto 
Chefe da 
Repartição 
Técnica da 
D.S.M.N pelo 
Arquitecto Chefe 
da Secção 
D.G.E.M.N. 

Informação que o levantamento das 
plantas e corte da Casa do Infante 
executado por António Manuel Lima e 
Silva Costa se encontra concluído. 
Valor a pagar no montante de 4.000S00 

9 de 
Dez. de 
1957 

Arquitecto 
Chefe da 
Secção 
Alberto da 
Silva Bessa 
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Ordem de 
Serviço N°480 
Ao Arquitecto 
Chefe da 
Repartição 
Técnica 
D.SMNpelo 
Arquitecto Chefe 
da Secção 
D.G.EJVLN. 
Doc.9 

Excerto " Esta secção tem conhecimento 
de que o referido prédio foi doado à C. 
M. P. com a finalidade de ali ser 
instalado um museu. 
Para o efeito foi nomeado uma Comissão, 
a qual ligada à Comissão das 
Comemorações Henriquinas está a estudar 
a solução deste assunto. 
Envio de nove fotografias em duplicado 
focando diversos aspectos da casa do 
Infante D. Henrique e da Alfandega Velha 

30 de 
Abril de 
1958 

Arquitecto 
Chefe da 
Secção 
Alberto da 
Silva Bessa 

Ordem de 
Serviço N°7293 
Ao Director dos 
D.SMNpelo 
Engenheiro 
Director - Geral 
D.GE.M.N. 
D.G.EJM.N. 
DoclO 

Excerto " Parece de facto necessário dar 
rápida resolução ao problema que tal 
como é exposto na informação, tem de 
associar-se intimamente ao já resolvido da 
reabilitação da casa do Infante." 

10 de 
Maio de 
1958 

O 
Engenheiro 
Director -
Geral 
Assinatura 
rubricada 
ilegível 

Arquitecto 
Director dos 
D.SMNao 
Director - Geral 
D.G.EJVI.N. 
D o c l l 

Parecer da V Subsecção da 6a Secção 
da Junta Nacional da Educação acerca 
das escavações a efectuar na Casa do 
Infante 

19 de 
Maio de 
1958 

Director 
Geral 
Sem 
assinatura 

Oficio N°619 
Ao Arquitecto 
Chefe da 
Repartição 
Técnica 
D.SMNpelo 
Arquitecto Chefe 
da Secção 
D.REJVLN. 
Doc.12 

Excerto " foram assentes com o Arq°. 
Rogério de Azevedo delegado da 
Comissão das Comemorações do V 
Centenário da Morte do Infante D. 
Henrique, as bases do início dos 
trabalhos de sondagens a efectuar no 
edifício para o estudo do seu restauro e 
aplicação." 

31 de 
Maio de 
1958 

Arquitecto 
Chefe da 
Secção 
Assinatura 
rubricada 
ilegível 

Oficio N°4141 
Ao Engenheiro 
Director - Geral 
dos D.S.M.N 
pelo Arquitecto 
Director 
D.G.EJVI.N. 
Doe 13 

Informação confirmativa do oficio N°619, 
no qual se afirmam que os trabalhos serão 
iniciados em breve, sendo acompanhados 
e documentados por esta direcção. 

28 de 
Junho de 
1958 

Arquitecto 
Director 
Assinatura 
rubricada 
ilegível 
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Ordem de 
Serviço N°10748 
Ao Arquitecto 
Director dos 
D.S.MN 
D.G.E.M.N. 

Excerto " O Ministro dignou-se exarar o 
seguinte despacho: Acompanha-se o 
assunto com o interesse que merece. 
9/VII/1958 
a) E. Arantes e Oliveira" 

9 de 
Julho de 
1958 

Assinatura 
ilegível do 
Engenheiro 
Director -
Geral 

Ordem de 
Serviço N°789 
Ao Arquitecto 
Chefe da 
Repartição 
Técnica 
D.S.M.N 
D.G.EJVLN. 
Doc!4 

Envio de 13 fotografias de aspectos 
colhidos durante os trabalhos de pesquisa. 
Entrega de duas colecções destas 
fotografias ao Arquitecto Rogério de 
Azevedo para elaborar o estudo da 
reconstituição do referido imóvel. 

12 de 
Julho de 
1958 

Arquitecto 
Chefe da 
Secção 
Alberto da 
Silva Bessa 

Ao Director -
Geral dos 
Edifícios e 
Monumentos 
Nacionais n° 
11118 da 
Direcção Geral 
da Fazenda 
Pública 
D.G.E.M.N. 

Informação que os armazéns do estado 
com acesso pelas Ruas da Alfândega 
Velha e Infante D. Henrique, estarão à 
disposição num prazo de 90 dias 

17 de 
Julho de 
1958 

Sem 
assinatura 

De Rogério de 
Azevedo para o 
Engenheiro 
Director Geral 
dosEMN. 
D.G.EJVI.N. 
Doc.15 

Envio de um primeiro esboceto feito 
para a reconstituição da chamada 
"Casa do Infante" 

23 de 
Julho de 
1958 

Rogério de 
Azevedo 

Oficio N°1047 
Ao Arquitecto 
Chefe da 
Repartição 
Técnica 
D.SMNpelo 
Arquitecto Chefe 
da Secção 
DJLE.M.N. 
Doe 16 

Parecer diplomático que o estudo da 
reconstituição efectuado pelo 
Arquitecto Rogério de Azevedo não 
deve ser concretizado. 

4 de Set. 
de 1958 

Arquitecto 
Chefe da 
Secção 
Alberto da 
Silva Bessa 

Ordem de 
Serviço N° 
14573 
D.G.E.M.N. 

Excerto " relativo à reconstituição da Casa 
do Infante, no Porto, sua Ex.a o Ministro 
dignou-se a exarar o seguinte despacho: 
Visto. Transmita-se à Comissão Nacional. 

20 de 
Set.de 
1958 

E. Arantes e 
Oliveira a 
17/IX/1958 
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Da Comissão 
Executiva do V 
Centenário da 
Morte do Infante 
D. Henrique ao 
Director - Geral 
dos Edifícios e 
Monumentos 
Nacionais 
D.G.E.MJÏ. 

Informação que a firma Centro Agrícola e 
Industrial, Lda. desocupou os armazéns do 
Estado de que era arrendatária., nas ruas 
da Alfândega Velha e do Infante D. 
Henrique, contíguos à chamada Casa do 
Infante. 

24 de 
Set.de 
1958 

0 
Presidente 
Caeiro da 
Mata 

Junta Nacional 
de Educação 
D.G.EJVÍ.N. 
Docl7 

Parecer sobre a reconstituição da Casa 
do Infante do Porto 
Excerto "Pelas razões expostas somos 
de parecer que não deverá ser 
autorizada a reconstituição pretendida, 
procurando-se, apenas, a valorização 
racional e sensata dos elementos 
arqueológicos existentes". 

27 de 
Dez. de 
1958 

Sem 
elementos 
de identifi
cação 

Ofício N°1026 
Ao Arquitecto 
Chefe da 
Repartição 
Técnica 
D.SMNpelo 
Arquitecto Chefe 
da Secção 
D.G.EJM.N. 
Doc.18 

Pedido para elaborar um estudo 
esquemático com urgência da aplicação 
a dar à Casa do Infante 

17 de 
Fev. de 
1959 

Arquitecto 
Chefe da 
Repartição 

Ordem de 
Serviço N°479 
Ao Arquitecto 
Chefe da 
Repartição 
Técnica de 
D.S.M.NDoc.19 
D.G.E.M.N. 

Envio do estudo esquemático 13 de 
Março 
de 1959 

Arquitecto 
Chefe da 
Secção 
Alberto da 
Silva Bessa 

Ordem de 
Serviço N°3032 
Arquitecto Chefe 
da 2a Secção pelo 
Arq.° Chefe da 
Repartição 
D.G.EJM.N. 

Pedido de uma cópia dos desenhos da 
Casa do Infante para enviar à Direcção-
Geral dos Serviços de Urbanização 

27 de 
Abril de 
1959 

Arquitecto 
Chefe da 
Repartição 

Ordem de 
Serviço N°458 
Arq.° Chefe da 
Repartição 
D.G.E.M.N. 

Envio de seis cópias referentes aos 
desenhos da CASA DA RUA DA 
ALFANDEGA VELHA 

29 de 
Abril de 
1959 

Arquitecto 
Chefe da 
Secção 
Alberto da 
Silva Bessa 
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Ordem de 
Serviço n°7888 

M.O.P. para a 
D.S.MN 
D.G.EJVLN. 

Autorização da cedência à Câmara 
Municipal do Porto, a título precário e 
gratuito dos armazéns do Estado sitos na 
Rua da Alfandega Velha e anexos à 
chamada " Casa do Infante D. Henrique", 
a fim de em conjunto com esta Casa, lhes 
ser dada utilização condigna, com vista às 
comemorações do V Centenário da Morte 
do Infante D. Henrique 

25 de 
Maio 
del959 

Ilegível do 
Engenheiro 
Director -
Geral 

Ordem de 
Serviço n°636 
Arquitecto Chefe 
da Secção 
D.G.EJM.N. 

Informar que vão promover as obras na 
parte do rés-do-chão no edifício da 
Casa do Infante, de forma a aplicar-se a 
verba de 1.300.000S00 a despender nos 
anos corrente e próximo 

5 de 
Junho 
del959 

Arquitecto 
Chefe da 
Repartição 
Técnica da 
D.S.M.N. 
Alberto da 
Silva Bessa 

Comissão 
Executiva 
Director Geral da 
D.S.M.N 
D.G.EJVI.N. 

Pedido do Orçamento para as obras 
previstas na Casa do Infante, antiga 
pertença do Banco Nacional Ultramarino, 
antigos armazéns da Fazenda Nacional 

14 de 
Julho 
dei959 

Manuel de 
Sá e Melo 

Ordem de 
Serviço n°797 
Arquitecto Chefe 
da Secção 
D.G.EJH.N. 

Informação que o restauro dos antigos 
armazéns da Alfândega Velha que 
pertenciam à Fazenda Nacional tem a 
estimativa de trabalhos no valor de 
1.500.000S00 
Para o arranjo geral do actual interior 
da Casa do Infante "é necessário 
contar-se com uma verba de 
ÓOOO.OOOSOO" 

22 de 
Julho de 
1959 

Arquitecto 
Chefe da 
Repartição 
Técnica da 
D.S.M.N 
Alberto da 
Silva Bessa 

Ofício n°454 

Director Geral da 
D.SJMNdo 
Engenheiro 
Director Geral 
D.G.E.M.N. 

Pedido de um exemplar do projecto dos 
trabalhos a realizar na Casa do Infante D. 
Henrique e nos antigos armazéns da 
Alfandega Velha, para apresentar à 
Comissão e pedir a respectiva verba 

21 de 
Outubro 
de 1959 

Manuel de 
Sá e Melo 

Ordem de 
Serviço n° 16605 
Arquitecto 
Director dos 
S.M.N. -
D.G.EJWLN. 

Informação do mobiliário necessário para 
a Casa do Infante 

19 de 
Nov. 
1959 

Assinatura 
ilegível do 
Engenheiro 
Director -
Geral 

Oficio N°8467 
Ao Engenheiro 
Director Geral 
dos E.MN 
D.R.E.M.N. 
Doc.20 

Informações e orçamentos sobre o destino 
das obras na casa do Infante 

24 de 
Nov. de 
1959 

Arquitecto 
Director dos 
Serviços 
João Filipe 
Vaz Martins 
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Ordem de 
Serviço n°1361 
D.G.EJMLN. 

Envio de um esboceto, onde se fixa a 
utilização a dar às diversas 
dependências que constituem o 
conjunto formado pela Casa do Infante 
D. Henrique e antigos armazéns da 
Alfândega Velha, o qual foi delineado 
de acordo com os elementos colhidos 
nas trocas de impressões com a 
Delegação do Porto das Comemorações 
Henriquinas. 
Estimativa dos trabalhos de restauro e 
adaptação no valor de 2.1 OO.OOOSOO 

28 de 
Nov. de 
1959 

Arquitecto 
Chefe da 
Secção 
Assinatura 
ilegível 

Ordem de 
Serviço N°l 7933 
Arq.° Director 
dos S. dos M.N. 
D.G.E.M.N. 
Doc^l 

Informação sobre envio do dossier de 
desenhos da D.G.E.M.N.. Pede que 
acelere a elaboração de estudos em 
contacto com Comissão. Nacional 
incluindo os de mobiliário, de forma a 
execução decorrer nos prazos previstos 

9 de 
Dez. de 
1959 

Engenheiro 
Director 
Geral 
Assinatura 
ilegível 

Oficio N°l 113 
Presidente do 
Conselho da 
Comissão 
Executiva do V 
Centenário ao 
Ministro 
D.G.E.M.N. 
Doc.22 

Excerto " O Ministro das Obras 
Públicas deixa muitas dúvidas acerca 
do assunto. 14/12/1959 a) Oliveira 
Salazar" 

16 de 
Dez. de 
1959 

José Caeiro 
da Mata 

Despacho da 
D G ao 
Engenheiro 
Gomes da Silva 
D.G.E.M.N. 

Pede para ver o plano de dotação de 
12.600.000S00 do Orçamento para as 
Comemorações Henriquinas 
3.000.000$00 para o monumento de 
Belém, (Arq. Sá e Melo); 1.500.000S00 
ao arranjo da casa do Infante; 
600.000S00 ao recinto do Ouro no 
Porto. "... é particularmente urgente dar 
andamento a estas duas obras no Porto. 
Quanto ao Ouro temos de ver a 
participação a atribuir à Câmara 
Municipal do Porto."... 

l i d e 
Janeiro 
de 1960 

Chefe da 
Secção 
Sem 
assinatura 

Oficio N°202 
Arquitecto Chefe 
da 2a Secção pelo 
D.SMNpelo 
Arquitecto Chefe 
da Repartição 
D.G.EJW.N. 

" Digne-se V. Ex.a enviar com maior 
urgência o estudo da casa do Infante do 
Porto, por forma a permitir a rápida 
aprovação superior do mesmo e poder 
cncarar-se o lançamento da obra, com 
garantia dentro dos prazos estabelecidos." 

13 de 
Janeiro 
de 1960 

Arquitecto 
Chefe da 
Repartição 
assinatura 
rubricada 
ilegível 
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Da Comissão 
Executiva do V 
Centenário da 
Morte do Infante 
D. Henrique ao 
Engenheiro 
Gomes da Silva 
- Director Geral 
dosE.MN. 
Ofício n° 1366 
D.G.EJVLN. 

Informações que as obras na Casa do 
Infante estão orçamentadas em 2.100 
contos, verba pedida ao Ministério das 
Finanças, a inscrição desse valor, a favor 
do Ministério das Obras Públicas. 0 
mobiliário e adorno serão escolhidos e 
adquirido por intermédio dos Serviços 
competentes, embora a despesa seja a 
cargo da Comissão Executiva que dispõe 
de 340 contos. 

8 de 
Fev. de 
1960 

Presidente 
da 
Comissão 
Executiva J. 
Caeiro da 
Mata 

Ordem de 
Serviço N°l 73 
Ao 
Arquitecto Chefe 
da Repartição 
Técnica 
D.S.M.N 
D.G.EJMLN. 

Envio de três aspectos da Casa do Infante 10 de 
Fev. de 
1960 

Arquitecto 
Chefe da 
Secção 
Assinatura 

ilegível 

Ordem de 
Serviço N°136 
Ao Arquitecto 
Chefe da 
Repartição 
Técnica 
D.S.M.N 
D.G.E.M.N. 

Envio de desenhos dos caixilhos e 
pormenores para o salão posterior da 
CASA DO INFANTE D. HENRIQUE 

13 de 
Fev. de 
1960 

Arquitecto 
Chefe da 
Secção 
Alberto da 
Silva Bessa 

Ao Presidente da 
Câmara 
Municipal do 
Porto 
D.ILE.M.N. 

Comunicação a informar que não pode 
estar presente à abertura solene das 
Comemorações Henriquinas a realizar no 
dia 14 de Março 

29 de 
Fev. de 
1960 

Arquitecto 
Chefe da 
Secção 
Alberto da 
Silva Bessa 

Oficio N°132 Ao 
Director dos 
DS.M.N 
D.G.E.M.N. 

Envio da relação do mobiliário que se 
pretende para a Casa do Infante, "de 
acordo com o Oficio dirigido a Sua 
Excelência o Ministro das Obras Públicas 
pelo Senhor Presidente da Comissão 
Executiva do V Centenário da Morte do 
Infante D. Henrique." 

3 de 
Março 
de 1960 

Engenheiro 
Director -
Geral 
Manuel de 
Sá e Melo 

D.G.EJV1.N. 
Doc23 
AHMP 

-Relação do mobiliário que se pretende 
para a Casa do Infante 
-Relação do mobiliário proposta pela 
Comissão 

3 de 
Março 
de 1960 

Chefe da 
Secção 
Sem 
assinatura 
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Ordem de 
Serviço N°240 
Ao Arquitecto 
Chefe da 
Repartição 
Técnica 
D.S.MN 
D.G.E.M.N. 

Excerto" Na hipótese do referido 
mobiliário ser feita pelos nossos serviços 
como foi recentemente sugerido pelo 
Exmo. Senhor Director Geral dos 
Serviços de Urbanização (...) isto por se 
tratar de mobiliário com características 
de época, que se pretende, na medida 
do possível conseguir a aquisição de 
peças autênticas." 

9 de 
Março 
de 1960 

Arquitecto 
Chefe da 
Secção 
Alberto da 
Silva Bessa 

Ordem de 
Serviço N°246 
Ao Arquitecto 
Chefe da 
Repartição 
Técnica 
D.S.M.N 
D.G.E.MJÏ. 

Envio de oito cópias de desenhos de tectos 
da Casa do Infante 

l i d e 
Março 
de 1960 

Arquitecto 
Chefe da 
Secção 
Alberto da 
Silva Bessa 

Oficio N°148 
Ao Engenheiro 
Director Geral 
dos E.M.N. pelo 
Chefe da Secção 
D.G.E.M.N. 

Excerto " tenho a honra de vir informar V. 
Ex.a que o saldo positivo que se verifique 
da verba prevista para o mobiliário se 
destina à decoração da casa do Infante e 
aquisição de passadeiras, tapetes, 
tapeçarias, etc." 

15 de 
Março 
de 1960 

Chefe da 
Secção 
Sem 
assinatura 

Ordem de 
Serviço N°l 78 
Arquitecto Chefe 
da 2.a Secção 
D.R.E.M.N. 

" Em referência à comunicação de 9 do 
corrente, acerca do mobiliário para a Casa 
do Infante, no Porto, digne-se considerar 
eventualmente os esboços de estudo do 
mobiliário que deve ser efectuado pelo 
nosso Serviço. 

15 de 
Março 
de 1960 

Arquitecto 
Chefe da 
Repartição 
da 2 a 

Secção 
Fernando 
Marques 

Ordem de 
Serviço N°l 782 
Arquitecto Chefe 
da 2 a Secção 
D.G.EJVLN. 

Excerto " acerca do mobiliário para a 
Casa do Infante, no Porto, digne-se 
considerar eventualmente os esboços 
enviados como base de estudo do 
mobiliário que deve ser efectuado pelo 
nosso Serviço". [Doc.21] 

15 de 
Março 
de 1960 

Arquitecto 
Chefe da 
Repartição 
assinatura 
rubricada 
ilegível 

Oficio 546 
Arquitecto Chefe 
da Repartição 
Técnica 
D.SMNpelo 
Arquitecto Chefe 
da Secção 
D.R.E.M.N. 

Envio de nota demonstrativa de obras 
extraordinárias que vão alterar a 
estimativa anteriormente elaborada para a 
execução de trabalhos de restauro e 
adaptação do monumento 

25 de 
Abril de 
1960 

Arquitecto 
Chefe da 
Secção 
Sem 
assinatura 

579 



casa do Infante/ intervenções 

D.G.EJVLN. 
D O Í . 2 4 

Nota demonstrativa de obras 
extraordinárias 

25 de 
Abril de 
1960 

Arquitecto 
Chefe da 
Secção 
Alberto da 
Silva Bessa 

Oficio n°368 
Ao Director -
Geral dos 
EMNpela 
Comissão 
Executiva do V 
Centenário da 
Morte do Infante 
D. Henrique 
D.REJWLN. 

Excerto " Prevendo-se no orçamento da 
Delegação do Porto a importância de 
339.000$00, para o arranjo da "Casa do 
Infante", tomo a liberdade de vir lembrar 
a V. Exa. a conveniência de se colocar no 
páteo da casa uma reprodução, em bronze, 
da estátua do Infante D. Henrique de 
autoria do escultor Leopoldo de Almeida, 
que está a ser feita pelo escultor. 
O Escultor Leopoldo de Almeida já deu 
autorização para a sua reprodução, 
ficando os respectivos encargos de conta 
desta Comissão Executiva, assim como os 
da fundição. Esta despesa será paga por 
conta da verba de 339 contos para 
mobiliário e decoração da "Casa do 
Infante"." 

25 de 
Abril de 
1960 

M. de Sá e 
Melo 

Ordem de 
Serviço N°711 
Ao Arquitecto 
Chefe da 
Repartição 
Técnica 
D.S.M.N 
D.G.EJVI.N. 

Envio de treze desenhos de pormenores 
referentes à Casa do Infante 

3 de 
Maio de 
1960 

Arquitecto 
Chefe da 
Secção 
Alberto da 
Silva Bessa 

Oficio n°434 
Ao Director -
Geral dos 
EMNpela 
Comissão 
Executiva do V 
Centenário da 
Morte do Infante 
D. Henrique 
D.R.EJM.N. 

Excerto " Em aditamento do meu oficio 
n°. 368, de 25 de Abril, tenho a honra de 
vir solicitar de V. Exa. se digne mandar 
executar, pelo escultor Lagoa 
Henriques, uma réplica em bronze da 
estátua do Infante D. Henrique do escultor 
Leopoldo de Almeida, destinada à Casa 
do Infante no Porto e que essa Exma. 
Direcção mandaria colocar em local que 
julgasse mais conveniente" 

3 de 
Maio de 
1960 

M. de Sá e 
Melo 

M O P . 
D.GE.M.N. 
D.S.M.N. 
Ordem de 
Serviço n°.3508 
Estátuas 
Diversos 162 
Ao Arquitecto 
Chefe da 2a Sec. 
D.R.EJVI.N. 

Excerto "Em seguimento à Ordem de 
Serviço 3121 e para cumprimento do 
despacho do Exmo. Engenheiro director 
Geral junto envio, a título devolutivo, o 
oficio n°434 da presidência do Conselho 
referente a uma réplica em bronze da 
estátua do Infante D. Henrique, destinada 
à Casa do Infante no Porto. 
Digne-se V. Exa. estudar as proporções. A 
estátua encontra-se na fundição em Gaia." 

17 de 
Maio de 
1960 

Chefe da 
Repartição 
Técnica 
Assinatura 
ilegível 
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Ordem de 
Serviço N°627 
Ao Arquitecto 
Chefe da 
Repartição 
Técnica 
D.S.M.N 
D.R.EJM.N. 

Excerto " Pela observação feita junto da 
estátua e tendo a atenção as suas 
proporções, verifica-se que as dimensões 
do pátio são excessivamente diminutas 
para receber o aconselhável 
enquadramento da estátua referida. 
Para melhor elucidação de V. Exa. junto 
tenho a honra de enviar uma planta com a 
indicação da possível implantação da 
estátua" 

18 de 
Maio de 
1960 

INFANTE D. 
HENRIQUE Gesso 
patinado. Ass. 
Leopoldo de Almeida; 
1967. Dim.: 
1550x800x920mm 
Inv.MC. ESC.131 
Lisboa, Museu da 
Cidade 

INFANTE D. 
HENRIQUE Gesso 

patinado. Ass. 
Leopoldo de Almeida; 

s/data. Dim.: 
620x200x160mm 
Inv.MC. ESC.132 
Lisboa, Museu da 

Cidade 

Obs: 
Estes 
modelos 
encontram 
-seno 
Museu da 
Cidade, 
figurando 
no 
catálogo 
como 
figura 4 e 
5.É 
possível 
quea 
figura sem 
data seja 
do modelo 
a que se 
referea 
doe. 

Arquitecto 
Chefe da 
Secção 
Sem 
assinatura 

No entanto 
não há provas 
que atestem 
esta teoria 
As imagens 
foram cedidas 
pelo 
Departamento 
de Património 
Cultural 
Divisão de 
Museus e 
Palácios, A 
Chefe de 
Divisão: Ana 
Cristina Leite 

Doc.25 
Gabinete de 
Alcino Soutinho 

Projecto para Monumentos aos Calafates, 
a colocar no recinto do Ouro em resposta 
ao Concurso público das Comemorações 
Henriquinas, lançado pelo Ministério das 
Obras Públicas. Ficaram em primeiro 
lugar: Alcino Soutinho, Álvaro Siza, 
Augusto Amaral e Lagoa Henriques. O 
projecto foi vetado por Oliveira Salazar, 
devido ao material ser em betão armado. 
Foi contactado apenas o Escultor Lagoa 
Henriques para concretizar a escultura, a 
pedido de Sá de Melo. 

Junho/ 
Julho 
1960 

Fontes: 
Alcino 
Soutinho e 
Lagoa 
Henriques 
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Ordem de 
Serviço N°974 
Ao Arquitecto 
Chefe da 
Repartição 
Técnica 
D.S.M.N 
D.G.E.M.N. 

Envio de onze fotografias em duplicado 
do mobiliário que necessita de trabalho de 
restauro. [Doc.21] 

l i d e 
Julho de 
1960 

Arquitecto 
Chefe da 
Secção 
Alberto da 
Silva Bessa 

Oficio N°2438 
Ao Engenheiro 
Henrique Gomes 
da Silva, 
Director-Geral 
dosE.MN. 
Ao Ministro. 
DJLE.M.N. 

Excerto " tenho a honra de solicitar de V. 
Ex.a o obséquio de me informar se já foi 
escolhido pelos serviços competentes 
desse Ministério, o mobiliário para a Casa 
do Infante, no Porto, para cujo pagamento 
esta Comissão dispõe da verba de 
340.000$00." 

14 de 
Julho de 
1960 

Presidente 
do 
Conselho da 
Comissão 
Exec, do V 
Centenário 
José Caeiro 
da Mata 

Ministério das 
Finanças 
Direcção - Geral 
Da fazenda 

Pública 
Repartição do 
Património 
A.HJMLP. 

Excerto "Foi autorizada a cessão a título 
precário e gratuito, a esse Município do 
prédio sito nessa cidade constituído por 
um grupo de 3 armazéns e pátios, com a 
área total de 1 332 m2, e com acessos 
pela Rua da Alfândega Velha n° 10, e 
pela Rua do Infante n° 51, através de 
passagens cobertas, visto os ditos 
armazéns não estarem à face das ruas. 
A cessão é feita a fim de, por essa Exma. 
Câmara, ser dado aquele prédio do 
Estado, conjuntamente com o da Rua da 
Alfândega Velha, cujo portal não tem 
número mas fica contíguo ao do conjunto 
n° 10, e que lhe foi doado pelo Banco 
Nacional Ultramarino, sendo conhecido 
por Casa do Infante D. Henrique, uma 
aplicação que sirva para perpetuar a 
memória do Infante e da sua obra." 

18 de 
Julho de 
1960 

Sem 
assinatura 

Factura 1/2/3 
D.G.EJVLN. 
Doc.26 

Fornecimento de Mobiliário para a " Casa 
do Infante - Porto" 

20 de 
Julho de 
1960 

Domingos 
da Silva 
Correia 

Factura 
D.G.EJVLN. 
Doc27 

Fornecimento de Mobiliário para a " Casa 
do Infante - Porto" 

21 de 
Julho de 
1960 

Casa de 
Antiguida
des Joaquim 
Carneiro 

Ordem de 
Serviço N°l 025 
Arq. Chefe da 
Repartição 
Técnica 
D.S.M.N 
D.G.E.M.N. 
Doc.28 

Facturas correspondentes ao mobiliário 
fornecido. 

21 de 
Julho de 
1960 

Arquitecto 
Chefe da 
Secção 
Alberto da 
Silva Bessa 
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Ministério das 
Finanças 
Direcção de 
Finanças 
do Distrito do 
Porto 2a Secção 
A.HJM.P. 
Doc.29 

Auto de Cessão 26 de 
Julho de 
1960 

O Chefe de 
Secção da 
Direcção de 
Finanças do 
Porto 
Assinatura 
ilegível 

Ordem de 
Serviço N°1073 
Ao Arquitecto 
Chefe da 
Repartição 
Técnica 
D.S.M.N 
D.R.E.M.N. 

Excerto "...junto tenho a honra de enviar 
outro exemplar da planta da "Casa do 
Infante" com a implantação da estátua do 
Infante D. Henrique, informando que esta 
Secção não vê possibilidade de se 
conseguir outra implantação capaz. 
No entanto V. Exa. dignar -se -à 
considerar melhor e determinar como 
entender conveniente." 

28 de 
Julho de 
1960 

Arquitecto 
Chefe da 
Secção 

Assinatura 
rubricada 
ilegível 

Ordem de 
Serviço N°4727 
Ao Arquitecto 
Chefe da Secção 
D.ILEJVLN. 

Excerto " Em referência à comunicação 
n°627, de 18 do mês findo, digne-se V. 
Exa. enviar outro exemplar da planta com 
a informação da possível implantação da 
estátua do Infante D. Henrique, na Casa 
do Infante, no Porto" 

29 de 
Julho de 
1960 

Arquitecto 
Chefe da 
Repartição 
Assinatura 
ilegível 

Livro de Notas 
n° 112 da Nota 
Privativa da 
Câmara 
Municipal do 
Porto (fis. 182-
183) 
A.HJVLP. 
Doc.30 

Excertos da "escritura de doação da Casa 
do Infante à Câmara Municipal do Porto, 
pelo Banco nacional Ultramarino, na sua 
qualidade de Administrador - Delegado 
da Firma Lind & Couto, Limitada" 

8 de 
Agosto 
de 1960 

Alberto 
Vieira 
Neves. 
J. Henrique 
Perdigão. 
J. Machado 
Vaz. 

Ordem de 
Serviço N°1891 
Ao Arquitecto 
Chefe da 
Repartição 
Técnica 
D.S.M.N 
D.G.EJM.N. 

Envio de oito fotografias em da casa da 
Rua da Alfândega Velha - (casa do 
Infante D. Henrique) 

16 de 
Set. de 
1960 

Arquitecto 
Chefe da 
Secção 
Assinatura 
ilegível 

OficioN°1437Ao 
Director Geral 
dosD.S.MN 
pelo D.R.EJM.N. 

Excerto " Encerra-se no próximo dia 13 
do corrente a Exposição Henriquina que 
tanto interesse tem despertado, após o que 
a comissão Executiva vai promover a 
distribuição de algumas peças 
expressamente executadas para a 
Exposição. 
No caso de alguma das referidas peças ter 
interesse para ficar como pertença da Casa 
do Tnfante... 

18 de 
Nov. de 
1960 

Prés. da 
Com. Exec. 
doV 
Centenário 
da Morte do 
Infante D. 
Henrique: 
Manuel de 
Sá e Melo 
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Oficio 1573 Ao 
Arquitecto Chefe 
da Repartição 
Técnica 
D.S.M.N 
D.R.EJVLN. 

Oficio N°9157 
Ao Engenheiro 
Director Geral 
dosEMN. 
D.R.EJVI.N. 

Solicitação da Câmara MP. das chaves da 
Casa do Infante. Informação que parte 
do Edifício frontal foi doado à Câmara 
pelo Banco Nacional Ultramarino 
(anterior Proprietário). 
Informação que o edifício da antiga 
Alfandega Velha que faz parte do 
conjunto é propriedade do Estado 

Oficio N°19329 
Ao Arquitecto 
Director dos 
MN. pelo 
Arquitecto Chefe 
D.G.E.M.N. 
Doc.31 

A concordância com o pedido da Câmara 
das chaves da Casa do Infante, afirmando 
que a Direcção dos Serviços promoverá a 
entrega imediata das mesmas. 

21 de 
Nov. de 
1960 

Informações sobre áreas e doações da 
Casa do Infante 

C.M.P. ao 
Arquitecto Chefe 
da 2a Secção 
D.RE3LN. 
Oficio 1771 Ao 
Arquitecto Chefe 
da Repartição 
Técnica 
D.S.M.N 
D.RE.M.N. 

Confirmação que o Presidente da Câmara 
recebeu as chaves da Casa do Infante 

9 de 
Dez. de 
1960 

15 de 
Dez. de 
1960 

Ordem de 
Serviço N°1861 
Ao 
Arquitecto Chefe 
da Repartição 
Técnica 
D.S.M.N 
D.G.E.M.N. 

Excerto " pelo facto desta Secção não ter 
tido contacto com a referida exposição, 
não é possível informar acerca do 
interesse de algumas peças que ali 
figuraram para serem integradas no 
património da Casa do Infante." 

22 de 
Dez. de 
1960 

23 de 
Dez. de 
1960 

Pedido que sejam liquidadas as 
importâncias das facturas referentes ao 
mobiliário no valor de 232.492$50 

30 de 
Dez. de 
1960 

Ordem de 
Serviço N°43 Ao 
Arquitecto Chefe 
da Repartição 
Técnica 
D.S.M.N pelo 
Arquitecto Chefe 
da Secção 
D.G.E.M.N. 

Excerto " Em cumprimento da 
determinação verbal do Exmo. Senhor 
Director de Serviços, junto tenho a honra 
de enviar a V. Ex.a a maquete para o 
Boletim da casa do Infante D. Henrique 
no Porto, e rogava o obséquio de se dignar 
promover a sua devolução o mais 
rapidamente possível com a indicação de 
qualquer substituição julgada 
conveniente." 

10 de 
Janeiro 
de 1961 

Arquitecto 
Chefe da 
Secção 
Assinatura 
rubricada 
ilegível 

Arquitecto 
Director dos 
Serviços 
João Filipe 
Vaz Martins 
O 
Arquitecto 
Chefe da 
Secção 
Sem 
assinatura 

Director dos 
Serviços 
Carlos 1-obo 

Arquitecto 
Chefe da 
Secção 
Assinatura 
rubricada 
ilegível 

Arquitecto 
Chefe da 
Secção 
Alberto da 
Silva Bessa 

Arquitecto 
Chefe da 
Secção 
Assinatura 

ilegível 
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Ordem de 
Serviço N°952 
Ao 
Arquitecto Chefe 
da 2a Secção pelo 
Arquitecto Chefe 
da Repartição 
D.G.EJVLN. 

Pedido de envio de uma fotografia de 
13x18, que foque um aspecto 
característico da Casa do Infante, para 
figurar num Relatório das Actividades 
desta Direcção. 

Comissão 
Municipal de 
Artee 
Arqueologia 
AGCMP 
Doc32 
Livros de Actas 
da Comissão de 
Artee 
Arqueologia 
C.MAA. 
Pareceres 
19511967 
C.M.P. 
D.S.U.O. 
C.AA 

Parecer N.°7/61 

8 de 
Fev. de 
1961 

Ordem de 
Serviço N°l 577 
Ao 
Arquitecto Chefe 
da 2a Secção pelo 
Arquitecto Chefe 
da Repartição 
D.RJEJVLN. 

Parecer N.° 50/61* [este documento é 
inserido nesta data, devido ao conteúdo se 
relacionar] 

23 de 
Fev. de 
1961 

15 de 
Nov. de 
1961 

Pedido de envio de elementos para 
elaboração do Boletim. 

Capado 
Boletim n.°103 
da D.G.E.M.N. 

Março 1961 

BflS OBRAS POBUCAS 

^BOLETIM 

9 de 
Março 
de 1961 

DOS EDtTICSW EKO

ííKMJlUMOS 
ta. 

■ H2&*P5*. t .■■»■■■■■ 1  . :  .  .   .  : .  .   ^ 

CASA DA RUA DA 
ALFANDEGA VELHA 
PORTO t in*S 
MARCO DE mi l\S~J 

Ordem de 
Serviço N°4147 
Ao 
Arquitecto Chefe 
da 2a Secção pelo 
Arquitecto Chefe 
da Repartição 
D.G.E.M.N. 

Envio de originais e cópias das plantas 
(gravuras) do Boletim Casa da Rna da 
Alfândega Velha 

Arquitecto 
Chefe da 
Repartição 
assinatura 
rubricada 
ilegível 

Presidente 
da 
Comissão 
Dr. Carlos 
Manuel 
Ramos 
Pinto Rosas 
[o mesmo] 

Arquitecto 
Chefe da 
Repartição 
assinatura 
ilegível 

7 de 
Junho de 
1961 

Arquitecto 
Chefe da 
Repartição 
assinatura 
ilegível 



casa do Infante / intervenções 

Da presidência 
do Conselho -
Comissão 
Executiva do V 
Centenário da 
Morte do Infante 
D. Henrique ao 
Director Geral 
dos E.MN. 
DJLE.M.N. 

Pedido a quem foi adjudicada a aquisição 
de móveis: (1 mesa de castanho, século 
XVII-5.000$00; 1 cadeira de sola gravada, 
com braços-3.5000$00; 3 cadeiras de sola 
lisa, com prego míudo-1.950$00, 
totalizando 10.450$00;) com a factura em 
nome de Jacinta Rita Correia, por motivo 
de falecimento desta. 

6 de 
Julho de 
1961 

Delegado 
da Direcção 
Geral da 
Contabilida 
de Pública 
José de 
Sousa 
Nunes 
Ferreira 

Ordem de 
Serviço N°932 
Ao Arquitecto 
Chefe da 
Repartição 
D.G.EJVLN. 
Doc.33 

Descrições e aspectos a considerar sobre a 
Casa do Infante relacionado com o recorte 
do Jornal " Diário Popular" 

18 de 
Julho de 
1961 

Arquitecto 
Chefe da 
Secção 
Alberto da 
Silva Bessa 

Ao Presidente da 
Câmara 
Municipal do 
Porto AG CMP 

Comissão 
Municipal de 
Artee 
Arqueologia 
Ofícios 
Expedidos e 
Recebidos 
Anos: 1951/1975 
BJ/IS 

" Na reunião de ontem desta Comissão 
Municipal, a propósito do projecto de 
adaptação da Casa do Infante às 
instalações do gabinete de História da 
Cidade, foi proposto por um dos seus 
vogais se solicitasse a melhor atenção dos 
Serviços Municipais competentes para o 
problema do arranjo decorativo desta 
casa, por forma a valorizá-la o mais 
condignamente possível dentro do seu alto 
significado nacional e citadino. 
Ao transmitir a V. Ex.a esta proposta 
sublinho o unânime interesse de todos os 
Membros desta Comissão, tanto maior 
quanto é certo tratar-se de um edifício que 
pode e deve desempenhar altíssima 
missão na vida cultural da cidade." 

26 de 
Julho de 
1961 

Presidente 
da 
Comissão 
de Artee 
Arqueolo
gia Dr. 
Carlos 
Manuel 
Ramos 
Pinto Rosas 

Ordem de 
Serviço N°l 827 
Ao Arquitecto 
Chefe da 
Repartição pelo 
Arquitecto Chefe 
D.G.EJM.N. 
Doc.34 

Parecer referente à instalação do 
Gabinete de História da Cidade, no 
corpo principal da Casa do Infante 

20 de 
Set.de 
1962 

Arquitecto 
Chefe da 
Secção 
Alberto da 
Silva Bessa 

Ministério da 
Educação 
Nacional 
D.REJVI.N. 
Doc35 

Por despacho ministerial foi 
homologado o parecer da Junta 
Nacional da Educação referente à 
instalação do Gabinete de História da 
Cidade que a Câmara Municipal do 
Porto pretende fazer na casa do 
Infante. 

4 de 
Fev. de 
1964 

Director-
Geraldos 
E.MN. 
Assinatura 
ilegível 
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C M P . 
Direcção dos 
Serviços de 
Finanças 
A.HJVI.P. 
Doc.36 
Arquitecto Chefe 
da Secção dos 
Monumentos 
Nacionais 
pelo Director do 
Gabinete de 
História da Cidade 
D.R.E.M.N. 

Recibo de bens destinados à Casa do 
Infante enviados pela Comissão Executiva 
do V Centenário da Morte do Infante D. 
Henrique. 

Ao 
Director do 
Gabinete de 
História da Cidade 
pelo Arquitecto 
Chefe da Secção 
dos Monumentos 
Nacionais 
DJLE.M.N. 

Excerto " Estando a proceder-se à 
instalação do arquivo e biblioteca deste 
Gabinete no 3o piso da tradicional Casa do 
Infante, rogava a V. Ex.* me informava 
acerca da resistência das placas de betão 
armado do referido pavimento". 

13 de 
Maio de 
1964 

l i d e 
Fev. de 
1966 

Transmitiu a~ informação pedida: 
sobrecarga de 350 quilogramas por cada 
metro quadrado. 

N°871 Ao 
Arquitecto 
Director dos 
Monumentos 
Nacionais pelo 
Arquitecto Chefe 
Secção 
D.R.E.M.N. 

12 de 
Março 
de 1966 

Ao Chefe da 4a 

Repartição da 
Direcção dos 
Serviços de 
Finanças da 
Câmara 
Municipal do 
Porto 
377/68 
AJLM.P. 

Excerto " tenho a honra de comunicar de 
que a obra realizada na casa do Infante 
pela Câmara Municipal do Porto foi 
executada dentro das normas indicadas 
nos referidos processos." 

29 de 
Agosto 
de 1966 

A.HJM.P. 
Doc37 

Excertos " ao requisitar-se a planta que se 
delimitasse a Casa do Infante," (...) "por 
medição aproximada feita na Secção se 
obteve um total de 280 m2." ( . . . ) " pela 
escritura de doação da Casa do Infante, 
que a área coberta era de 150m2 e as 
dependências recebidas do Estado 
totalizam a superfície de 1 332 m2," (...) 
"ser a área demarcada muito inferior à 
efectivamente recebida pela Câmara." 
"Matéria a enviar ao Arquitecto 
Rogério de Azevedo. Plantas de todos os 
pisos acessíveis (cópias) com marcações 
das partes demolidas e das partes 
descobertas. 
Descrição referenciada das pesquisas 
levadas a cabo. 

4 de 
Dez. de 
1968 

O Chefe de 
Secção 
Abel 
Monteiro 

J. A. Pinto 
Ferreira 

4 de 
Nov. de 
1970 

Alberto da 
Silva Bessa 

Arquitecto 
Chefe da 
Secção 
Assinatura 

rubricada 
ilegível 

Chefe da 
Secção 
Assinatura 
ilegível 

Sem 
assinatura 
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Boletim da 
Câmara 
Municipal do 
Porto N°1828 
£786/787 
AJJkLP. Do.38 

N°0024 
Ao Arquitecto 
Director dos 
Serviços dos 
MN., pelo 
Arquitecto 
Director 
D.R.E.M .N. 

CJS4.P. ao 
Gabinete de 
História da 
Cidade pela 
Repartição do 
Património 
A.HJVLP. 
Doc39 

casa do Infante / intervenções 

Acta de reonião para a aquisição do 
prédio n°s. 2 a 8, com o fim de ampliar 
as instalações da Casa do Infante. 

Ref 97/81 
Ao Director de 
Serviços 
Regional dos 
Monumentos do 
Norte 
D.RJEJVLN. 

Excerto "A Câmara Municipal do Porto 
aprovou recentemente »™a proposta para 
aquisição df> edifício contíguo à Casa da 
Rua da Alfandega Veil" vulgarmente 
designada Casa do Infante - classificada 
como MOP»™™*" Nacional com o 
propósito de permitir a expansão dos 
Serviços do gabinete de História da 
Cidade tão carecidos do empreendimento 
agora encarado, dada a inconveniente 
acomodação nas dependências do imóvel 
acima referido." Este objectivo será 
mediante estudo dependente da 
programação a apresentar à Junta nacional 
de Educação. 

17 de 
Nov. de 
1970 

lOde 
Janeiro 
de 1971 

Arquitecto 
Director 
Assinatura 
rubricada 
ilegível 

Oficio n°. 338/74 21 de 
Janeiro 
de 1975 

Excerto " Tendo necessidade de consultar, 
para uso interno, as plantas que constam 
do Boletim n°103 (figuras.3,5,6 e 7), sobre 
a Casa do Imante, solicito a V. Ex.a uma 
cópia do levantamento de cada um dos 
pisos após o seu restauro. 

25 de 
Junho de 
1981 

C.M.P. -
Direcção dos 
Serviços Centrais 
e Culturais Casa 
do Infante pelo 
Director de 
Serviços 
Regional dos 
Monumentos 
D.R.EJM.N. 

Envio da cópia do levantamento de cada 
um dos pisos da Casa do Infante após o 
seu restauro 

16 de 
Set.de 
1981 

O Jurista 
Assinatura 
rubricada 
ilegível 

Chefe da 
Divisão do 
Arquivo 
Histórico 
Manuel 
Real 

Alberto da 
Silva Bessa 
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C M P . 
Direcção dos 
Serviços de 
Obras 
A.HJVLP. 

DaCM.P. 
Direcção dos 
Serviços Centrais 
e Culturais 
A.H. ao Director 
dos S.C.C. 
A.HJVLP. 
Doc40  
CM.P. 
Presidência 
Ordem de 
Serviço N° 
354/83 
A.HJVLP. 

Informação N° 335/82 assunto: Projecto 
de Instalação de detecção e Extinção 
Automática de Incêndios para a Casa do 
Infante - Excertos " Pensamos que será de 
aceitar a solução preconizada pelo senhor 
Engenheiro Teixeira de Melo para a 
solução do problema em causa." ( . . . )* 
Acrescenta-se que deverá haver especial 
cuidado no lançamento desta obra para a 
execução, (...) dada a natureza especial do 
edifício e nomeadamente das paredes que 
são em alvenaria".  
Proposta de Reestruturação 
Espaços na 7* Divisão 

26 de 
Outubro 
de 1982 

Engenheiro 
Electro
técnico 
Domingues 
Paiva 

dos 

Extraído do Dossier de "Casa do Infante" 
Gabinete de História da Cidade. Câmara 
Municipal do Porto - Direcção dos 
Serviços de Obras - Gabinete de 
Equipamento 2385/88, DSO 

18 de 
Abril de 
1983 

Manuel 
Real 

D a C M P . 
Direcção dos 
Serviços Centrais 
e Culturais 
A.HJV1.P. 

Assunto: Mudança dos Serviços do 
CRUARB. 
1- Por conveniência urgente determino 
que os serviços do CRUARB actualmente 
instalados na Rua da Alfândega sejam 
transferidos, até ao fim do corrente ano, 
para o edifício a renovar na Praça de 
Ribeira, n°l a 3 

27 de 
Julho de 
1983 

Presidente 
da Câmara 
Paulo 
Vallada 

Da C.M.P. 
Direcção dos 
Serviços Centrais 
e Culturais 
A.H. ao Director 
dos S.C.C. 
A.H.M.P. 

Ref°. Inf. N°26/85 da DAH 
N7Reg°. 743/85 
Excerto "O Instituto Português do 
Património Cultural, deu parecer 
favorável, conforme consta do 
documento anexo. Este Serviço teve 
mesmo conhecimento que o Estudo foi 
considerado de grande qualidade,..." 

Ref250/84 
Excerto " que venha a ser incluída uma 
verba no Orçamento do próximo ano que 
permita o pagamento de projectos bem 
como o arranque das obras de adaptação. 
A título informativo comunico que as 
verbas estimadas e a apresentar em breve 
pelo autor do estudo prévio sobre a 
ampliação do Arquivo são as seguintes: 
construção Civil - 22 300 contos; 
Instalação dos Sistemas de iluminação, 
detecção de roubo e de climatização -16 
900 contos." 

24 de 
Julho de 
1984 

Manuel 
Real 

22 de 
Agosto 
de 1984 

Manuel 
Real 
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Homologo do 
Ministro 
Min. da Cultura 
LPP.C 
D.G.E.M.N. 
Doc.41 

Da C.M.P. ao 
Director dos 
S.C.C. 
A.HJVÏ.P. 
Doc42 

Assunto: Obras da ampliação do 
Arquivo Histórico 

16 de 
Outubro 
de 1984 

Assinatura 
rubricada 
ilegível 

D a C M P . 
CRUARB 
A.H.M.P. 
Doc.43 

Oficio que acompanhou o programa, 
estudo prévio e Orçamentação das obras 
de expansão do Arquivo Histórico 

C.M.P. 
Direcção dos 
Serviços Centrais 
e Culturais 
T'.Divisao 
ao Director dos 
S.C.C. 
A.HJVLP. 

Informação N°. 112/85-S Parecer do 
Projecto de Remodelação e Ampliação do 
A.H. da Cidade, nomeadamente no que 
diz respeito à remodelação da chamada 
Casa do Infante, e no que se refere à 
Ocupação do Edifício Anexo - gaveto da 
Rua da Alfândega com a Rua da Fonte 
Taurina - actual Sede deste Gabinete. 
1 - Instalações do CRUARB 
2 - Funcionamento da Casa do Infante 
3 - 0 Projecto de Remodelação e 
Ampliação do Arquivo Histórico 

6 de 
Nov. de 
1984 

D.S.C.C 
A.H 
Manuel 
Real 

12 de 
Julho de 
1985 

Arquitecto 
António 
Moura 

C.M.P. 
D.SC.C 
T'.Divisao 
ao Director dos 
S.C.C. A.H.M-P. 

271/86 Excerto 
" Já há vários anos que o Arquivo 
Histórico anda a pedir a revisão da 
instalação eléctrica /os primeiros 
documentos datam de 1982 e 1983: 
ofícios 63/82, 191/82 e 25/83) sem até ao 
momento ter conseguido que se desse 
qualquer passo concreto nesse sentido. 
(...) 
Desde já - e uma vez mais - nao assumo 
qualquer responsabilidade pelo que 
possa vir a acontecer à documentação, 
caso haja algum incêndio." 

8 de 
Outubro 
de 1986 

Manuel 
Real 

Referência 56/87 
Informação de que as condições da 
instalação eléctrica são extremamente 
precárias no Arquivo Histórico. 

2 de 
Março 
de 1987 

Manuel 
Real 
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Câmara 
Municipal do 
Porto 
Direcção dos 
Serviços de 
Obras A.HJVLP. 

CM.P.-D.S.CC 
7a.Divisão 
ao Director dos 
S.C.C. A.H.M.P. 
Doc.44 

C.M.P. 
DSC.C 
7a.Divisão 
ao Director dos 
S.C.C. A.H.M.P. 
Doc.45 

C M.P.-D.S.C.C. 
A.BLM.P. 
Doc.46 

Da C.M.P. 
DSCC 
A.H.M.P. 
Doc.47 

Boletim da 
C.M.P. N°2722 
f.1789 
A.H.M.P. 

Informação N°. 24/87-GE 
Assunto: Informação s/ Oficio n°. 56/87 
da Direcção dos Serviços Centrais e 
Culturais - Arquivo Histórico. Excerto " 
Tendo em atenção a natureza do edifício e 
o seu conteúdo de inestimável valor e 
dado o estado bastante degradada da 
instalação eléctrica, somos de parecer que 
esta deveria ser totalmente remodelada. 
(...)" Em estimativa " Valores 
actualizados (Março de 1987) Detecção de 
incêndios 3 300 000$00; Ar condicionado 
4 200 000$00; Instalação eléctrica 3 000 
000$00; Trabalhos complementares 
reconstrução civil, bem como isolamento 
do vão do telhado e fecho da caixa do 
elevador, etc. 10 000 000$00 total: 20 500 
000S00" 

17 de 
Março 
de 1987 

Memorando 
Segurança das instalações, controlo do 
ambiente dos depósitos. 
Ampliação do Arquivo Histórico e A. 
Geral 

Referência 248/87 

9 de Set. 
de 1987 

lOde 
Set. de 
1987 

Informações sobre necessidades do 
Arquivo Histórico, estratégias propostas 
de calendarização. 

18 de 
Janeiro 
de 1988 

Informação n°. 20/88 da Direcção do A.H. 
sobre o interesse do estudo da expansão 
do Arquivo Histórico. 

Engenheiro 
electrotécni 
co 
Fernando 
Manuel 
Domingues 
(Maniva) 

Manuel 
Real 

Manuel 
Real 

Manuel 
Real 

13 de 
Maio de 
1988 

Excerto " Aprovado, por unanimidade, 
aceitar o parecer dos S. Jurídicos da 
Câmara e a proposta do Sr. Dr. Manuel 
Real, para prosseguimento do 
Projecto." 

Manuel 
Real 

17 de 
Junho de 
1988 
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C M P . 
Direcção dos 
Serviços Centrais 
e Culturais 
T.Divisão 
ao Director dos 
S.C.C. A.H.M.P. 

Batalhão dos 
Sapadores do 
Porto 
A.H.M.P. 
Doc.48 

CMP 
Batalhão de 
Sapadores 
Bombeiros 
Gabinete 
Técnico 
A.HJVLP. 
Doc.49 

DSCC 
7* Divisão 
A.H.- A.BLM-P. 

Referência 335/88 
Excertos: " O valor da documentação 
histórica do Município é de tal natureza 
que se impõe medidas cautelares com 
vista ao futuro das instalações." "Parece-
me indispensável efectuar uma 
radiografia do quarteirão, tão exaustiva 
quanto possível e avançar com um plano 
de segurança, detalhado e a cumprir por 
fase. Neste domínio poderia mesmo 
iniciar-se uma experiência - piloto, que 
pudesse servir de modelo para outras 
zonas da cidade. 
Neste sentido, solicito a V. Exa. que do 
assunto seja dado conhecimento ao 
Senhor Presidente da Câmara e que 
através do Batalhão de Sapadores 
Bombeiros, em ligação com o CRUARB, 
seja planeada uma operação de rastreio a 
todo o quarteirão, tipificando situações, e 
em face dos resultados, seja elaborado um 
programa de prevenção, incluindo 
medidas preventivas regulamentares, 
operativas e estruturais." 

31 de 
Outubro 
de 1988 

Manuel 
Real 

Informações da vistoria efectuada na 
CRUARB, Arquivo Histórico e zona 
envolvente. 

25 de 
Maio de 
1989 

José dos 
Santos 
Anuídas 

Informação de vistoria N° 255-D/89 
Ao quarteirão delimitado pelas Ruas da 
Fonte taurina, Alfândega, Infante D. 
Henrique e Praça da Ribeira, onde se 
encontra instalado o Arquivo Histórico da 
Cidade do Porto (Casa do Infante) 

31 de 
Julho de 
1989 

Chefe de 2a 

Classe 
José 
Agostinho 
C Teixeira 

Assunto, caracterização 
análise conjuntural 
programáticas 

dos serviços, 
sugestões 

DSCC 
7a Divisão 
Arquivo 
Histórico 
A.H.M.P. 
DocSO 

Assunto: Ampliação e adaptação das 
instalações da Casa do Infante ou 
construção de um edifício de raiz 

29 de 
Janeiro 
de 1990 

Manuel 
Real 

6 de 
Fev. de 
1990 

Manuel 
Real 
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Ref 130/90 
Ao Director de 
Serviços 
Regional dos 
Monumentos do 
Norte pelo Chefe 
da Divisão do 
Arquivo 
Histórico 
DJLE.MJH. 

Pedido de cópias dos desenhos do 
edifício, antes do restauro, o projecto dos 
mesmos e de fotografias 

Ref 166/90 
Ao Director de 
Serviços 
Regional dos 
Monumentos do 
Norte pelo 
D.R.E.M.N. 
Ministério da 
Habitação e 
Obras Públicas 
Secretaria de 
Estado das O.P. 
D.G.E.M.N. para 
o A HL Casa do 
Infante; 
D.RE.MJÏ. 
G.T.S.Doc.51 

C.M.P. -
AH.M.P. 
G.T.S.Doc.52 

C.M.P. -
AH.M.P. 
G.T.S.Doc.53 

4 de 
Abril de 
1990 

Pedido de cópias em papel transparente 
dos levantamentos após o restauro. 

Da C.M.P. 
CRUARB 
Projecto 
Municipal para a 
Renovação 
Urbana do 
Centro Histórico 
do Porto 
A.H.M.P. 
Doc54 

Envio das mesmas. 

17 de 
Maio de 
1990 

O Projecto Integrado da Casa do Infante 

25 de 
Maio de 
1990 

2001 

Relatório de Remodelação e Restauro 
do Arquivo Histórico. 

Excertos de: Remodelação e Restauro do 
Arquivo Histórico. Alterações ao projecto, 
reformulação e Ampliação 

6 de 
Janeiro 
de 2001 

17 de 
Fev. de 
2001 

Informação n° 188/91-S 
Parecer do Assunto: Projecto base de " 
Remodelação do Arquivo Histórico" 

8 de 
Maio de 
1991 

Manuel 
Real 

Chefe da 
Divisão do 
Arquivo 
Histórico 
Manuel 
Real 

Director de 
Serviços 
Heitor 
Alves Bessa 

Manuel 
Real 
Arquitecto 
Tassode 
Sousa 

Arquitecto 
Tassode 
Sousa 

Rui Ramos 
Losa 
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A Vereadora 
Manuela de 
Melo 
Pelouro de 
Animação e 
Cultura da 
Câmara 
Municipal do 
Porto 

j A.HM.P. 
Doc.55 
C.M.P. 
A.HJVI.P. 
Doc56 
GT.SDoc.57 

G.T.S.Doc.58 

C.M.P. 
G.TS.Doc.59 

casa do Infante / intervenções 

Assunto: Projecto de remodelação e 
beneficiação do Arquivo histórico da 
Cidade do Porto 

Memorando 
Assunto: Remodelação e Ampliação do 
Arquivo Histórico 
Notas para a musealização do Salão 

Proposta do Serviço Educativo da Casa do 
Infente/Torre Norte. Notas para a 
animação da 2 a fase do percurso 
museológico 
Casa do Infante. 
Projecto de Musealização (2." fase) 
Memória descritiva e justificativa 

C.M.P. 
Departamento de 
Museus e 
Património 
Cultural 
GT.SDoc.60 

Musealização da Casa do Infante. 
Ponto da situação 

6 de 
Nov. de 
1991 
l i d e 
Dez. de 
1991 

16 de 
Junho de 
1992 
29 de 
Nov. de 
2002 
30 de 
Nov. de 
2002 

15 de 
Dez. de 
2002 

2003 

Arquitecto 
Nuno J. 
Tassode 
Sousa 

Manuel 
Real 

Paulo 
Dordio 

Graça 
Lacerda 

Arquitecto 
Nuno J. 
Tassode 
Sousa 
Sem 
assinatura 
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Processo Administrativo 
Doei A HM P 

Porto, 8 de Maio de 1912 

Dlm°s. e Exm°s. Snrs. 

Tendo-me o Exmo. Sur. Thomas Glass Sandeman encarregado de vender a casa da Rua 
do Infante D. Henrique N°63 e a casa em ruínas da Rua da Velha Alfândega que confina 
com a primeira, venho participa-lo a V. Exas., informando-o das condições a que essa 
venda está sujeita: -
Io- A casa da Rua do Infante D. Henrique N° 63 está arrendada até 29 de Setembro de 
1919 (mil novecentos e dezanove do seguinte modo: -
(a) - o rez do chão ao Snr. Bernh. Leuschner, que se tem servido também das lojas 
d'esta casa, por Rs. 270$00 annuaes pagos em pretações mensaes. 
(b) - o Io andar aos Exmos. Snrs. Garland, Laidley & C°, por Rs. 295$00 annuaes 
pagos em prestações mensaes. 
(c) - o 2° andar aos Emos. Snrs. Viúva Faria Guimarães & Valida, por Rs. 135$0O 
annuaes pagos em prestações mensaes. 
2o- Estes arrendamentos teem de prevalecer até á referida data (vinte e nove de 
Setembro de mil novecentos e dezanove). 
3o- O Io andar d'esta casa está ligado ao Io andar da casa da Rua do Infante D. Henrique 
N°55/61 por uma passagem interior, aberta na parede leste da casa N°63, passagem esta 
que foi effectuada apoz a combinação de condições estipuladas por escriptura lavrada 
em tabelião; essa escriptura indica que os responsáveis pelo tapamento da referida 
comunicação são os actuais inquilinos do Io andar da casa da Rua do Infante D. 
Henrique N°s. 63, os Exmos. Snrs. Garland, Laidley & C°., inquilinos estes que são 
obrigados a tapar a pedra e cal a referida comunicação, findos que sejam os contractos 
de arrendamento entre os referidos os Exmos. Snrs. Garland, Laidley & C°.,e o Exmo. 
Snr. Thomas Galss Sandeman e os mesmos (Exmos. Snrs. Garland, Laidley & C°.,e os 
proprietários da casa da Rua do Infante D. Henrique N° 55 a 61). 
4o - A reconstrução que haja a fazer-se na casa em ruínas da Velha Alfândega, está 
sujeita ás condições de arrematação d'esté prédio: 
(a) - estas condições estão estipuladas No Diário do Governo de 18 de Dezembro de 
1888 e pela planta existente. 
(b) - tanto o referido numero do Diário do governo, como a planta em questão, estão em 
meu poder á disposição de V. Exa. para qualquer consulta. 
5o - Os documentos comprovativos da compra, em hasta publica da referida casa em 
ruínas, bem como a escriptura da autorisação da abertura da comunicação na referida 
parede serão fornecidos ao comprador dos dois prédios, assim como a planta que indica 
as condições para a reconstrução do prédio em ruínas, e finamente os contractos de 
arrendamento com os actuaes inquilinos. 
6o - Desde que se effectue a venda, far-se-há a escriptura dentro do praso de 10 dias, 
depois da venda, com as condições e clausulas indispensáveis e em uso em casos 
idênticos e quaesquer que o vendedor julgue necessárias, passando este, todos os 
direitos sobre os referidos prédios ao comprador e obrigando o comprador arespeitar os 
contractos e obrigações que elle vendedor havia tomado. 
7o - As contribuições prediaes estão pagas em dis e desde que se realise a venda dar-se-
hão as indicações necessárias á fazenda Nacional para que ellas recaiam sobre o 
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comprador ficando o Exmo. Snr. Thomas Glass Sandeman livre d'essas contribuições 
desde a ultima contribuição paga, que é a de Fevereiro de 1912. 
8o - As obrigações tomadas pelo vendedor para com os inquilinos são, além das dos 
contractos em vigor:-
única) terminar as reparações que a casa arrendada soffreu há meses nos 
compartimentos ou sallas voltadas ao Sul, nos três andares, serviço este que ainda não 
está terminado por o tempo o não ter permitido. 
9° - A casa está segura na Companhia Phoenix de Londres, salvo o erro em 10 contos de 
reis, onde sem duvida o comprador reformará este seguro. 
10° - desde que a escriptura se effectue para a venda dos dois prédios em questão, o Snr. 
Thomas Glass Sandeman fica livre por completo de qualquer futura e também de 
qualquer incomodo que mais tarde venha incidir sobre as propriedades. 
1 Io - Ambos os prédios são livres e allodiaes. 
12° - A venda é livre para o Snr. Thomas Glass Sandeman de todas e quaesquer 
despesas incluindo ciza e escriptura. 
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Livro 6 Comissão Administrativa do Representante Civil do Governo (f 80-81) 
Sobre "autorização para permitir a demolição da casa onde nasceu o Infante D. 
Henrique." 
F.80 
Em ofício de 5 de Julho do corrente anno, o Exmo. Governador Civil d'esté Districto, 
participou a esta Comissão Administrativa, que V. Exa. por despacho de 2 d'aquele 
mez, determinara que não fosse aprovado o projecto das obras a realizar no prédio do 
antigo armazém Velho ou Alfandega Regia, (f.S0v) onde se encontra a lápide 
comemorativa do nascimento do Infante D. Henrique, sem ser ouvida a comissão dos 
monumentos nacionais. A Comissão Administrativa a que presido, acatando-se a ordem 
que o Chefe do Distrito lhe comunicara, mandou imediatamente suster as obras de 
demolição que a firma Lind & Couto, actual proprietária do prédio andava procedendo. 
Em sucessivos requerimentos afirma, proprietária do prédio, alegando que as paredes 
ameaçam iminente ruína, veio pedir para continuar a demolição, o que não lhe tem sido 
permittido, apesar da Repartição Técnica d'esté Município haver constatado que o 
prédio pode ruir d'um momento para o outro, com que vissem risco para os transeuntes 
e para os prédios juntos que serão arrastados na derrocada. 
Em vista do estado em que se encontra a casa, e não querendo a Câmara Municipal 
descuidar a possibilidade de qualquer desmoronamento, nem dos desastres que d'elle 
possam advir, peço a V. Exa. o obsequio de, com a possível urgência, mandar verificar 
se na fachada do edifício há qualquer ornato que deva ser conservado afim de que a 
demolição do prédio possa continuar, aproveitando-se alguma parte que pertença à 
primitiva construção, e que se V. Exa. assim o entender, em face do parecer da 
comissão dos monumentos nacionais, poderá ser recolhida no Museu Municipal do 
Porto, onde já se encontram devidamente (f.81) acautelados restos de monumentos 
históricos da cidade, e até d'outras terras do Paiz. Esperando que V. Exa. se dignara 
atender o pedido que tenho a honra de lhe fazer, aproveito o ensejo para lhe significar o 
testemunho da minha mais subida consideração 
Porto, 27 de Outubro de 1913 
O Presidente Adriano Augusto Pimenta 
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SOCIEDADE DE GEOGRAFIA DE LISBOA 
N° 942 Cap°. I Art.7°.Proc°.64 

Senhor Ministro das Obras Públicas e Comunicações 

Excelência 

A Comissão Infante Dom Henrique, desta Sociedade de Geografia de Lisboa, em 
obediência ao deliberado nas suas reuniões de 11 de Julho ultimo e de 12 do corrente, 
solicitou da Direcção da minha presidência que fizesse subir até V. Exa. as sugestões 
apresentas quanto à aquisição, por parte do Estado, do prédio sito na rua da Alfandega 
Velha, da cidade do Porto, edificado no local onde segundo a tradição, confirmada por 
trabalhos de investigação histórica, nasceu o ínclito Infante Dom Henrique. 
Em atenção aos objectivos patrióticos desta iniciativa que à semelhança de outros 
empreendimentos congéneres, certamente encontrará o melhor eco no alto espírito de V. 
Exa., tem esta Sociedade a subida honra de sugerir que V. Exa. se digne promover que 
esse prédio seja considerado de interesse histórico e como tal incorporado no 
património da Nação. 
Digne-se V. Exa. aceitar os cumprimentos da minha elevada consideração. 

A Bem da Nação 
Sociedade de Geografia de Lisboa, em 15 de Agosto de 1942. 

O Presidente 
(a) João de Azevedo Coutinho. 

Despachos e registos 

À Direcção Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais para estudar a sugestão e 
emitir o seu parecer com urgência. 
20 de Agosto de 1942 - (a) Duarte Pacheco 

Ministério das Obras Publicas e Comunicações - 22 de Agosto de 1942 
Gabinete do Ministro - Reg°. 2,533 - L°. 43 

À Direcção dos Monumentos Nacionais para informar e devolver Lisboa, 25 de Agosto 
de 1 9 4 2 - 0 Eng°. Director Geral - H. Gomes da Silva. 

Direcção Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais 
Entrada em 26 de Agosto de 1942 - Secção Administrativa 
Numero 11407 - fis. 1080 - L°. —Caixa — Proc° 

Direcção dos Monumentos Nacionais 
Entrada em 26 de Agosto de 1942 - Numero 2080 - Fis.—L°—Proc°— 
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SOCIEDADE DE GEOGRAFIA DE LISBOA 
MINISTÉRIO DAS OBRAS PÚBLICAS E COMUNICAÇÕES' 

DIRECÇÃO GERAL DOS EDIFÍCIOS E MONUMENTOS NACIONAIS 

Comunicação n° 740 

Porto, 23 de Outubro de 1942 

Exmo. Senhor Arquitecto Director dos Monumentos Nacionais. 
Lisboa 

Em referência à O.S. de V Exa. n°. 2149 de 26 de Agosto do corrente ano, junto 
devolvo o oficio n°. 942 cap°. I-Art° 7° -Proc°. 64 da Sociedade de Geografia de 
Lisboa, informando V. Exa. do seguinte: 
O prédio da rua da Alfandega Velha, desta cidade onde segundo a tradição nasceu o 
Infante D. Henrique, foi reconstruído e ampliado há anos, pelo seu proprietário, tendo 
ficado apenas da construção anterior um arco de volta redonda nitidamente seiscentista, 
uma pedra de armas e um singelo arco ogival, entaipado e sem o mais ligeiro 
merecimento. 
Tudo o mais, que constituiria possivelmente o prédio do huante, desapareceu por 
completo. 
A actual fachada, na qual se conserva uma lápide comemorativa do último centenário do 
Infante é, como V. Exa., poderá verificar nas fotografias juntas, uma obra sem carácter 
arquitectónico, arremetendo com as suas padieiras e cornijas a arquitectura do século 
XVI. 
A cada andar corresponde uma sala única, destinada a armazém de bacalhau. 
Valor artístico e arqueológico não possue. 
Historicamente pode considerar-se um edifico de ligeiro mérito se se considerar valor ao 
que reza a tradição. 
Mas nas condições em que o prédio se encontra, sem vestígios que sugiram a figura ou a 
época da Infante, afigura-se a esta Secção absolutamente dispensável a sua compra. 
Esta seria aconselhável e, interessante a instalação no prédio de qualquer entidade esse, 
em lugar de um prédio moderno sem carácter arquitectónico, se tratasse efectivamente, 
do edifico original. 
Estaria a tradição corporisada nos vestígios da primeira habitação do Infante e o seu 
poder evocativo seria grande. 
V. Exa. Resolverá como entender justo. 

A Bem da Nação 
O Arquitecto Chefe da Secção 

Joaquim (ilegível) 
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MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 
DIRECÇÃO GERAL DA FAZENDA PÚBLICA 

Repartição de Património 

Porto, 10 de Novembro de 1943 

Exmo. Senhor Director Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais. 
3a Secção - Processo n° 2326 - Livro n° C-1996/43 

Refiro-me ao ofício dessa Direcção Geral, n°. 6630, de 4 de Dezembro findo, de que 
tomei boa nota. 
Não possuindo valor artístico ou arqueológico a parte pertencente a particular, do prédio 
da Rua da Alfandega Velha, no Porto, onde segundo a tradição, nasceu o Infante D. 
Henrique, e sendo as possibilidades de restauro limitadas à parte seiscentista do mesmo 
prédio - que é propriedade do Estado -, segundo os pareceres dessa Direcção Geral de 
25 de Novembro do ano findo e da Junta Nacional, de 8 de Outubro findo, não 
considera este Ministério que se deva adquirir a parte particular do prédio. 
No entanto, como o prédio foi classificado, parece oportuno preparar-se o plano das 
obras que sejam de exigir no proprietário referido nos termos da Decreto n°. 20.985, de 
7 de Março de 1932. 
Eis o que tenho a honra de transmitir a V. Exa., de harmonia com o despacho de Sua 
Excelência o Ministro das Finanças de 3 do corrente. 
2) Junto devolvo a essa Direcção Geral o processo que acompanhou o oficio em 
referencia. 

A Bem da Nação 
O Director Geral, 

(a) A Luiz Gomes 

Despacho e registos 
Direcção Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais 
Entrada em 11 de Novembro de 1943 - Secção Administrativa 
Numero 16919 -fls. 1670- L° —Caixa—Proc° — 

À Direcção dos Monumentos Nacionais para informar e devolver. 
Lisboa, 12 de Novembro de 1943 - O Eng.°. Director Geral - H. Gomes da Silva. 

Direcção dos Monumentos Nacionais. 
Entrada em 13 de Novembro de 1943 - Numero 3036 - Fls.61 L°. 10 - PTOC° — 
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Porto, 20 de Novembro de 1943 
Exmo. Senhor Arquitecto Director dos 
Monumentos Nacionais 
Lisboa 

Em referencia à O.S. de V. Ex.a. n°. 3.309, de 13 de Novembro corrente, junto devolvo 
o oficio n°.C-l.996/43 da Direcção Geral da Fazenda Pública, informando V. Exa. do 
seguinte: 
Esta Secção, pela sua comunicação n°. 740 de 23 de Outubro de 1943, informou V. Exa. 
de que o prédio onde se supõe ter nascido o Infante D. Henrique, nesta cidade, nada 
possui digno de interesse. 
O edifício está utilizado no armazém e é de construção recente. 
Nestas circunstâncias e existindo apenas, dignos de mérito, um arco seiscentista, um 
pedra de armas e no arco ogival singelo, elementos que esta Secção julga não 
justificarem quaisquer obras nos interiores, rogo a V. Exa. se digne esclarecer esta 
Secção sobre o critério a seguir na determinação das obras que pretende a Direcção 
Geral da Fazenda Pública. 

A Bem da Nação 
O Arquitecto Chefe da Secção 
(assinatura rubricada ilegível) 

Processo Administrat ivo 
Doc7 ADGEMN 

Exmo. Senhor 
Engenheiro Director Geral dos 
Edifícios e Monumentos Nacionais 

Em cumprimento do despacho de V. Exa. de 12 de Novembro findo, tenho a honra de 
devolver o oficio n°. C-1996/423 da Direcção Geral da Fazenda Pública e informar V. 
Exa. do seguinte: 
Esta Direcção pelo seu oficio n°. 2885 de 11 de Novembro de 1942, informou V. Exa. 
de que o prédio onde se supõe ter nascido o Infante D. Henrique no Porto, nada possui 
digno de interesse. 
O edifício está utilizado como armazém e é de construção recente. 
Nestas circunstancias e existindo apenas, dignos de mérito, um arco seiscentista, uma 
pedra de armas e um arco ogival singelo, elementos que esta Direcção julga não 
justificarem quaisquer obras nos interiores, mas apenas que sejam respeitados e que 
nenhuma obra seja de futuro feita sem a devida autorização de V. Exa. 

A Bem da Nação 

Lisboa, Direcção dos Monumentos Nacionais, em 10 de Janeiro de 1944. 
O ARQUITECTO DIRECTOR 

(assinatura rubricada ilegível) 
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Exmo. Snr. Arquitecto Chefe da Repartição 
Técnica da Direcção dos Serviços dos 
Monumentos Nacionais 

L I S B O A 
N°579 
CASA DO INFANTE D.HENRIQUE 

Porto 52 

Em cumprimento da O.S. de V. Exa. n° 3678, de 11 do corrente mês, junto devolvo o 
recorte do jornal "O Primeiro de Janeiro", referente à CASA DA RUA DA 
ALFANDEGA VELHA DA CIDADE DO PORTO, onde segundo a tradição, NASCEU 
O INFANTE D. HENRIQUE do qual esta Secção tomou o devido conhecimento e 
tenho a honra de informar o seguinte: 
Muito embora esta casa se encontra incluída no catálogo das classificações, certo é 
porém que o seu merecimento artístico é mais tradicional, visto que a própria fechada 
principal foi a época relativamente recente, totalmente reconstruída por entidades 
estranhas aos nossos Serviços. 
No entanto e na hipótese da execução de qualquer plano de obras, com a finalidade de 
nova aplicação a dar ao prédio, convinha que a entidade proprietária submetesse à 
apreciação de V. Exa. o respectivo projecto. 
Mais informo V. Exa. de que o prédio em referência, tem sido até agora ocupado como 
armazém de materiais diversos, pelo que se encontra em mau estado de conservação. 
Para melhor elucidação de V. Exa., junto tenho a honra de enviar uma fotografia da 
fachada principal. 

A Bem da Nação 
Porto, 2a Secção, em 21 de Junho de 1957. 
O ARQUITECTO CHEFE DA SECÇÃO 

Alberto da Silva Bessa 
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MINISTÉRIO DAS OBRAS PUBLICAS 
DIRECÇÃO GERAL DOS EDIFÍCIOS E MONUMENTOS NACIONAIS 

REPARTIÇÃO TÉCNICA - 2a Secção 

Exmo. Senhor Arquitecto Chefe 
Da Repartição Técnica da Direcção dos 
Serviços dos Monumentos Nacionais. 

N°480 L I S B O A 
Referencia: CASA DO INFANTE D. HENRIQUE 

Porto 52 

Em cumprimento do determinado na O.S. n°. 2269 de 11 do corrente, junto devolvo o 
recorte do jornal "Diário Ilustrado" referente à casa onde segundo a tradição, nasceu o 
Infante D. Henrique, tenho a honra de informar o seguinte: 
Esta Secção tem conhecimento que o referido prédio foi doado à Câmara Municipal do 
Porto, com a finalidade de ali ser instalado um museu. 
Para o efeito foi nomeada uma Comissão, a qual ligada à Comissão das Comemorações 
Henriquinas está a estudar a solução deste assunto. 
Presentemente, a CASA DO INFANTE D.HENRIQUE, como é vulgarmente designada, 
está desocupada e segundo informação colhida, o Banco Nacional Ultramarino, fará 
brevemente a entrega da respectiva chave. 
Porém, através da porta principal, é feito o acesso ao antigo edifício da "ALFANDEGA 
VELHA" o qual está situado no páteo interior servido pelo referido portal. Esta antiga 
construção está actualmente, alugada pela Direcção Geral da Fazenda Pública ao Centro 
Agrícola e Industrial, Lda., com sede na Rua de Santa Catarina, n° 309, desta cidade, 
que ah tem estabelecido o seu depósito de sulfatos, entre os quais o de amoníaco, o que 
causa graves prejuízos na construção, notando já profundas manifestações de salitre. 
Nesta circunstância, convinha promover a desocupação das dependências do edifício na 
Alfândega Velha, o qual podia ser incorporado no conjunto da Casa do Infante o que 
permitiria um arranjo mais amplo e de ambiente mais apropriado à sua futura função. 
Deste modo, evitava-se também a única serventia ao referido páteo, que como se disse é 
feita através do portal principal da "Casa do Infante". 
Para melhor elucidação de V. Exa., junto tenho a honra de enviar 9 fotografias em 
duplicado focando diversos aspectos da "CASA DO INFANTE D.HENRIQUE" e da 
"ALFANDEGA VELHA". 

A Bem da Nação 
Porto, 2a Secção, em 30 de Abril de 1958 
O ARQUITECTO CHEFE DA SECÇÃO, 

Alberto da Silva Bessa 
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MINISTÉRIO DAS OBRAS PUBLICAS 
DIRECÇÃO GERAL DOS EDIFÍCIOS E MONUMENTOS NACIONAIS 

Repartição dos Serviços Administrativos 

Ordem de Serviço n° 7293 
Comunico a V. Exa., que tendo sido presente à apreciação superior o oficio n°. 2770, 
relativo à casa onde segundo a tradição, nasceu o Infante D. Henrique, S. Exa. o 
Ministro dignou-se exarar o seguinte despacho 

"Parece de fado necessário dar rápida resolução ao problema que, tal como é exposto 
na informação, tem de associar-se intimamente ao já resolvido da reabilitação da cada 
do Infante 
Só pode estranhar-se que as entidades responsáveis - neste caso a Câmara, segundo 
creio - não tenham chamado a atenção do Governo para o assunto. 
Faça-se urgente exposição à D.G.F.P. 
7.V.1958, - (a) E. Arantes e Oliveira. 

A Bem da Nação 
Direcção Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais em 10 de Maio de 1958. 

O Engenheiro Director Geral 
(assinatura ilegível) 

Processo Administrat ivo 
D o c l l ADGEMN 

Exmo. Senhor Director 
dos Edifícios e Monumentos Nacionais 

Para os devidos efeitos, tenho a honra de comunicar a V. Ex.a que, por despacho 
ministerial de hoje, foi homologado o seguinte parecer da Ia Subsecção da 6a Secção da 
junta Nacional da Educação, acerca das escavações que a Comissão Executiva do V 
Centenário da morte do Infante D. Henrique pretende efectuar na casa onde nasceu 
aquele Infante: 
"As sondagens podem autorizar-se, devendo os trabalhos ser cuidadosamente 
executados, por forma a não mutilar ou ferir quaisquer elementos de interesse. 
Nesse sentido, propomos que os mesmos sejam efectuados sob a vigilância dos técnicos 
dos Edifícios e Monumentos Nacionais." 

Aproveito o ensejo para reiterar a V. Ex.a os protestos da minha mais elevada 
consideração. 

A bem da Nação 
Direcção-Geral do Ensino Superior e das Belas Artes, em 19 de Maio de 1958 

O Director - Geral 
(não consta assinatura) 
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Exmo. Snr. Arquitecto Chefe DA Repartição Técnica da 
Direcção dos Serviços dos Monumentos Nacionais 

L I S B O A 
N°619 
CASA DA ALFANDEGA VELHA 

Em cumprimento do determinado na O.S. n°. 3115, de 21 deste mês, que transcreve o 
despacho de S. Exa. o Ministro acerca da casa onde segundo a tradição NASCEU O 
INFANTE D. HENRIQUE, tenho a honra de informar o seguinte: 
Na recente visita efectuada com V. Exa. àquele Monumento, foram assentes com o 
Arquitecto Rogério de Azevedo delegado da Comissão das Comemorações do V 
Centenário da Morte do Infante D. Henrique, as bases do início dos trabalhos de 
sondagens a efectuar no edifício para o estudo do seu restauro e aplicação. 
Para esse efeito aguarda-se a aprovação da proposta para a realização dos referidos 
trabalhos, o qual foi enviada à apreciação de V. Exa. acompanhada da comunicação n°. 
582 de 21 do corrente mês. 
Mais informo que de acordo com as determinações de V. Exa. os trabalhos a realizar 
serão acompanhados e documentados pelos Técnicos desta Secção. 
Eis o que se me oferece expor a V. Exa. a fim de se dignar apreciar e determinar como 
tiver por mais conveniente em seu elevado critério. 

A Bem da Nação 
Porto, 2a Secção, em 31 de Maio de 1958. 
O ARQUITECTO CHEFE DA SECÇÃO 

(assinatura rubricada ilegível) 

Processo Administrativo 
Doc.13 ADGEMN 

Exmo. Senhor 
Engenheiro Director Geral dos Edifícios e 
Monumentos Nacionais. 

N°4141 
Em referência ao determinado na Ordem de Serviço n°.7293 de 10 do mês findo, que 
transcreve o despacho de S. Exa. o Ministro acerca da casa onde, segundo a tradição 
nasceu o Infante D. Henrique, tenho a honra de informar V. Exa. do seguinte: 
Numa recente visita efectuada àquele Monumento, foi tratado com o Delegado da 
Comissão das Comemorações do V Centenário da Morte do Infante D. Henrique, 
Arquitecto Rogério de Azevedo, sobre a forma de realizar os trabalhos de sondagens, a 
efectuar no edifício, para estudo do seu restauro e aplicação. 
Os trabalhos a realizar, que serão iniciados muito em breve, serão acompanhados e 
documentados por esta Direcção. 

A Bem da Nação 
Lisboa, Direcção dos Serviços dos Monumentos Nacionais, em 28 de Junho de 1958. 
O Arquitecto Director (assinatura rubricada ilegível) 
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Processo Administrativo 
Docl4 ADGEMN 

MINISTÉRIO DAS OBRAS PUBLICAS 
DIRECÇÃO GERAL DOS EDIFICOS E MONUMENTOS NACIONAIS 

Repartição Técnica 2a Secção 

Exmo. Senhor Arquitecto Chefe da 
Repartição Técnica da Direcção dos 
Serviços dos Monumentos Nacionais 

N°789 L I S B O A 

Referencia: CASA DO INFANTE D. HENRIQUE 
Porto 52 

Junto tenho a honra de enviar a V. Exa. 13 fotografias de aspectos colhidos durante os 
trabalhos de pesquisas em curso na CASA DA RUA DA ALFANDEGA VELHA desta 
cidade, onde segundo a tradição nasceu o INFANTE D.HENRIQUE. 
Mais informo que de acordo com a determinação verbal de V. Ex.a, foram nesta data 
entregues ao Arquitecto Rogério de Azevedo, duas colecções destas fotografias, as 
quais se destinam à elaboração do estudo da reconstituição do imóvel referido, de que 
aquele técnico foi encarregado como membro da COMISSÃO DAS 
COMEMORAÇÕES DO V CENTENÁRIO DA MORTE DO INFANTE D. 
HENRIQUE. 

A Bem da Nação 
Porto, 2a Secção, em 12 de Julho de 1958. 
O AQRUITECTO CHEFE DA SECÇÃO 

Alberto da Silva Bessa 

606 



casa do Infante/ intervenções 

Processo Administrativo 
Docl5 ADGEMN 

MS-COPIA 

—Rogério de Azevedo _ Arquitecto - Porto, 17 de Julho de 1957 

Exmo. Snr. Eng° Geral dos Edif. e Mon. Nacionais 

Tenho a honra de enviar a V. Exa., por este correio, o duplicado do processo referente a 
um primeiro esboceto feito para a reconstituição de chamada "Casa do Infante" que me 
Foi solicitado pelo Exmo. Senhor Eng.°. Sá e Melo, como membro da Comissão do 
Centenário do Infante D. Henrique. 
Serve para o arquivo dessa Exma. Direcção-Geral pois que leva um levantamento 
exacto tanto da casa referido como do Armazém anexo. 
Com os meus respeitosos cumprimentos sou, de V. Exa. - A Bem da Nação - (a) 
Rogério de Azevedo. 

Está conforme 
Secção de Expediente Técnico, em 23 de Julho de 1958 
O Chefe da Secção (não tem assinatura) 

Entrada 21-8-58 
Despacho das d.g. 
P conhecimento e 
Devol. 19-7.58 
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Processo Administrativo 
D0C.I6ADREMN 

Exmo. Snr. Arquitecto Chefe da Repartição 
Técnica da Direcção dos Serviços dos 
Monumentos Nacionais 

N°1047 
L I S B O A 

CASA DO INFANTE D.HENRIQUE 
Porto 52 

Em cumprimento do determinado na O.S. n°5352 de 213 do mês findo, junto devolvo o 
oficio n°. 597 da Comissão Executiva do V Centenário da Morte do Infante D. 
Henrique, acompanhado do "Primeiro estudo" de reconstituição da CASA DO 
INFANTE, nesta cidade e tenho a honra de informar o seguinte: 
Pela análise do presente estudo verifíca-se que o seu autor elaborou escrupulosamente o 
seu trabalho, para o que foram efectuadas as pesquisas necessárias com o objectivo de 
esclarecer, na medida do possível, as duvidas que a solução deste delicado problema 
levanta. 
Assim verifica-se que no desenvolvimento deste estudo de reconstituição da Casa do 
Infante foram devidamente observados os pormenores de todos os elementos 
encontrados, através das sondagens efectuadas, quer na busca de alicerces, como de 
elementos existentes nas paredes, sobre os quais o autor do estudo baseou o trabalho 
apresentado, ao qual porem não é estranha a imaginação sensata que se verifica. Aliás 
motivada pelo facto de certos elementos esclarecedores que permitam assegurar e 
defender com firmeza a concepção sobretudo na parte da fachada principal, cujos vãos 
embora bem distribuídos carecem de elementos confirmativos. 
Como é do conhecimento de V. Exa. a antiga "Casa do Infante" sofreu grandes 
alterações no Século X W e finalmente em 1923 foram ali realizados por uns 
particulares as obras de modificação que transformaram e prédio no seu estado presente 
O edifício actual está equilibrado na sua cércea, com os prédios vizinhos o que sofrerá 
alteração, no caso de ser levada a efeito a realização do presente estudo, o que na 
realidade obrigaria a intervir no rebaixamento da cércea dos referidos prédios que são 
propriedade particular, pois caso contrario surgiriam os inconveniente das empenas a 
prejudicar a escala do prédio reconstituído. 
Eis o que sobre este delicado problema que é o chamado "Reconstituição da Casa do 
Infante", se me oferece expor a V. Exa. a fim de se dignar apreciar e determinar o que 
tiver por melhor sobre a conveniência em alterar o edifícios actual, aliás já 
profundamente conhecido e tratado em guias nacionais e estrangeiros. 

A Bem da Nação 
Porto, 2a Secção, em 4 de Setembro de 1958 

O ARQUITECTO CHEFE DA SECÇÃO 
(Ilegível) 
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Processo Administrativo 
Docl7 ADGEMN 

JUNTA NACIONAL DE EDUCAÇÃO 

ESTUDO SOBRE A RECONSTITUIÇÃO DA "CASA DO INFANTE" NO PORTO 

P A R E C E R 

Pela análise do presente estudo verifica-se que o seu autor o elaborou escrupulosamente, 
baseando-o em cuidadosas pesquisas com o objectivo de tentar esclarecer, na medida do 
possível, as duvidas que a solução de um problema desta natureza, fatalmente levantam. 
Todavia, embora tenham sido observados todos os pormenores que poderiam conduzir a 
uma solução certa, é fora de dúvida que o resultado obtido não poder deixar de encarar-
se com certas dúvidas, tanto mais que, a antiga Casa do Infante sofreu, no século XVTÍ, 
grandes alterações que, certamente destruíram e adulteraram os elementos genuínos da 
primitiva solução, mutilações que foram, ainda, ampliadas certamente com as 
modificações introduzidas em 1923. 
Por outro lado, a cércea do edifico actual está equilibrada com a dos prédios vizinhos, 
piorando este pormenor importante, caso fosse adoptada a solução presente, com o 
aparecimento de grandes em penas ladeando a Casa do Infante. 
Pelas razões expostas somos de parecer que não deverá ser autorizada a reconstituição 
pretendida, procurando-se, apenas, a valorização nacional e sensata dos elementos 
arqueológicos existentes. 

Lisboa 27 de Dezembro de 1958 

Processo Administrativo 
Docl8 ADGEMN 

DIRECÇÃO GERAL DOS EDIFÍCIOS E MONUMENTOS NACIONAIS 
DIRECÇÃO DE SERVIÇOS DE INVENTÁRIO E DIVULGAÇÃO 

N°1026 

Exmo. Senhor, 
Arquitecto Chefe da 2a Secção 

Digne-se V. Exa. elaborar com urgência, um estudo esquemático da aplicação a dar à 
Casa do Infante do Porto. 

Lisboa, Repartição Técnica em 17 de Fevereiro de 1959 

O Arquitecto Chefe da Repartição 
(assinatura ilegível) 
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Processo Administrativo 
Docl9ADGEMN 

MINISTÉRIO DAS OBRAS PUBLICAS 
DIRECÇÃO GERAL DOS EDIFÍCIOS E MONUMENTOS NACIONAIS 

Repartição Técnica 2a Secção 

Exmo. Snr. Arquitecto Chefe da Repartição Técnica 
Da Direcção dos Serviços dos Monumentos 
Nacionais 

N°879 
L I S B O A 

Em cumprimento do determinado na O.S. n° 1026, de 17 do mês findo, junto a honra de 
enviar à apreciação de V. Exa., em duplicado, o estudo esquemático de uma possível 
aplicação a dar à CASA DA RUA DA ALFANDEGA VELHA, ONDE NASCEU O 
INFANTE D.HENRIQUE - PORTO. 

A Bem da Nação 
Porto, 2a Secção, em 13 de Março del959. 

Alberto da Silva Bessa 
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•rocesso Administrativo 
DOC.20ADREMN 

Exmo. Senhor 
Engenheiro Director Geral dos Edifícios e 
Monumentos Nacionais. 

Em cumprimento da Ordem de Serviço n°. 16 605, de 19 do corrente mês, junto tenho a 
honra de devolver o ofício e processo que a acompanhou, informando V. Exa. do 
seguinte: 
Como é do conhecimento de V. Exa. estamos presentemente a realizar obras de 
reconstrução das coberturas da chamada "Casa do Infante", no Porto, na parte imóvel 
que é propriedade do Estado, tendo-se efectuado anteriormente trabalhos de pesquisa 
para orientação do possível restauro. Todas as obras realizadas, até ao presente, visaram 
apenas a conservação e defesa do Monumento Nacional, muito embora se tivesse 
sempre presente o programa de utilização que se esboça nos desenhos juntos, como 
resultante das conferências havidas com membros da Delegação do Porto para as 
Comemorações Henriquinas. 
Admitindo este programa que consta do aproveitamento do rés-do-chão e salão do corpo 
posterior, para exposições e instalação da Mocidade Portuguesa, no sector da sua 
actividade ligada a assuntos náuticos e, ainda, à criação dum museu na parte do imóvel 
a ceder à Câmara pelo Banco Nacional Ultramarino, consideramos que, em face do 
escasso tempo que dispomos até à data marcada, para a inauguração, apenas é possível 
encarar a conclusão total dos trabalhos, até Agosto de 1960, numa parte do imóvel. 
Assim, julgamos ser viável a execução da obra prevista na parte do prédio que é 
património do Estado, onde estão quase concluídos os principais trabalhos preliminares, 
deixando-se para uma fase seguinte a adaptação do edifico do Banco Nacional 
Ultramarino, dado que ainda tem muita obra, de tosco, a executar admitindo-se no 
entanto que esta segunda fase possa encarar-se para conclusão quando do encerramento 
das Comemorações que parece terminar quase no fim do ano. 
A estimativa dos trabalhos compreendidos em cada uma das fases será: 

Ia Fase - Imóvel do Estado 
a) - Obras de pedreiro em tratamento de paredes, pavimentos, paredes 

novas,divisórias, instalações sanitárias,etc, 520.000$00 
b) - Instalação eléctrica para iluminação e rede de abastecimento 

de água 180.000$00 
c) - Trabalhos de carpintaria em pavimentos, tectos, portas e 

caixilhos 570.000S00 
d) - Trabalhos de estucador e pintor em rebocos, etc 230.000$00 

Total da lafase 1.500.000500 
2a Fase - Imóvel do Banco Nacional Ultramarino 

a) - Obras de reconstrução do telhado com supressão do 
andar amansardado 80.000S00 

b) - Nova estrutura dos pavimentos em material incombustível 
incluindo escada de acesso 190.000$00 

c) - Instalação eléctrica para iluminação 70.000S00 
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d) - Trabalhos complementares de pedreiro, carpinteiro, 
estucadore pintor 260.000$00 

Total da2afase 600.000$00 
Cumpre-nos ainda esclarecer que, dado o facto do edifício ter servido durante anos para 
armazena produtos altamente nocivos à sua estrutura básica, foi necessário prever 
trabalhos de natureza especial (tratamento e isolamento de paredes e pavimentos 
salitrados) que requerem imenso cuidado e tempo, pelo que se for resolvido prosseguir 
na obra iniciada, com o objectivo de concluir a Ia fase em Agosto de 1960, para ali se 
realizarem actos solenes das Comemorações é necessário não poder tempo e promover 
0 início imediato de todas as obras. 
Quanto a mobiliário para todo o edifício, parece que apenas se torna necessário prever, 
desde já o que se venha a utilizar na sala de conferencias e sala anexa, porquanto, dado 
que a parte restante do imóvel se destina a Museu, do qual ainda não é conhecido o 
recheio, o que de certo modo impossibilita uma programação dos respectivos móveis. 
No que se refere ao tratamento do recinto do Ouro, junto ao Rio, bem como à 
construção dum padrão, é de facto muito pouco o tempo de que dispomos para se 
encarar o empreendimento, visto nada ainda estar definido concretamente. Parece 
mesmo que na hipótese de se pretender um arranjo superficial da verdura, para 
enquadramento dum padrão, tipo descobrimentos ou semelhantes, há ainda que 
considerar trabalhos hidráulicos para o conveniente saneamento do local. 
A solução sugerida para aquisição da escultura de Barata Feyo, parece de aceitar, quer 
como substituição do padrão do Ouro, quer como peça isolada a figurar no futuro 
Museu da Casa do Infante. 
Em face do exposto, V. Exa., se dignará determinar o que for julgado conveniente. 

A Bem da Nação 

Direcção dos Serviços dos Monumentos Nacionais, em 24 de Novembro de 1959. 

O Arquitecto Director dos Serviços 

João Filipe Vaz Martins 
MAC- Cópia 

—GABINETE DE SUA EXCELÊNCIA O MINISTRO 

COMEMORAÇÕES HENRIQUINAS NA CIDADE DO PORTO 

Informação para Sua Excelência o Senhor Presidente do Concelho. 

1 - Obras na Casa do Infante 

a) Orientação 

Com o objectivo essencial da conservação e defesa do imóvel do Estado, classificado 
como monumento nacional, a Direcção Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais 
tem em curso adiantado obras de reconstrução das coberturas da chamada "Casa do 
Infante", no Porto, orientadas de harmonia com as indicações das pesquisas 
anteriormente efectuadas com vista ao eventual restauro ulterior do imóvel. 
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Embora, como fica dito, tais obras visem apenas a conservação e defesa do monumento, 
teve-se nelas já presente o programa de utilização esboçado nos desenhos juntos em 
correspondência com os desígnios da Comissão Nacional das Comemorações 
Henriquinas que consistem no aproveitamento do rés-do-chão e salão do corpo posterior 
para exposições e instalação da Mocidade Portuguesa - no sector das actividades 
ligadas a assuntos náuticos -; e, ainda, na criação de um Museu no corpo anexo, a ceder 
à Câmara Municipal do Porto pelo Banco Nacional Ultramarino 

b) -Custo 

0 custo das obras de restauro será de harmonia com os estudos já efectuados: 
1 - Imóvel do Estado . f . 
a) Obras de pedreiro em tratamento de paredes, pavimentos, paredes novas, divisórias, 
instalação sanitárias, etc 5 2 0 0 ^ 
b) Instalação eléctrica para iluminação e rede de abastecimento de agua 180.000500 
c) Trabalhos de carpintaria em pavimentos, tectos, portas e caixilho. 570.000$00 
d) Trabalhos de estucador e pintor em rebocos, etc. 230.000S00 

' 1.500.000$00 

2 - Imóvel do Banco Nacional Ultramarino 
a) Obras de reconstrução do telhado com supressão do andar amansardado 80.000$00 
b) Nova estrutura dos pavimentos em material incombustível, incluindo escada de 
acesso. 190.000S00 
c) Instalação eléctrica para iluminação 70.000$00 
d) Trabalhos complementares de pedreiro, carpinteiro, estucador e pintor 260.000S00 

600.000$00 
A despesa a realizar é especialmente avultada por ter sido utilizada a construção durante 
anos para o armazenamento de produtos altamente nocivos para a sua estrutura, o que 
implica a necessidade de tratamentos especiais, complexos e morosos, aplicados às 
paredes e pavimentos. 
Não estão incluídas nas estimativas os encargos de mobiliário, havendo que assentar 
previamente nos respectivos programas, dependentes, no que se refere ao museu, do 
conhecimento do seu recheio. 

c)- Possibilidade de execução 

No que se refere a prazo de execução, dir-se-à que, apesar do escasso tempo disponível, 
se considera viável a execução até Agosto de 1960 dos trabalhos previstos para a parte 
do prédio pertencente ao Estado, o que permitirá, segundo se crê, a realização do 
programa encarado pela Comissão Nacional. 
Pelo que diz respeito ao anexo do Banco Nacional Ultramarino, os trabalhos terão de 
prolongar-se um pouco mais, admitindo-se, no entanto, que possam estar concluídos até 
ao encerramento das comemorações, na parte final do ano. 
Para realização deste programa carecerá o Ministério das Obras Públicas que sejam 
postos à sua disposição com oportunidade dos créditos necessários, pois não ficou 
prevista qualquer dotação para este fim na sua proposta orçamental para 1960. A verba 
inscrita no capítulo " comemorações henriquinas" da proposta do Orçamento da despesa 
extraordinária destina-se expressamente à conclusão do programa de obras tal como se 
encontrava anteriormente definido. 
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H- Arranjo do recinto de Ouro 

É de facto muito reduzido o prazo disponível para um conveniente estudo do problema e 
para a execução dos trabalhos, sobretudo pelo que se refere ao padrão. 
Apoiando o proposto pela Comissão Nacional, parece na realidade aconselhável confiar 
à Câmara municipal do Porto, com a assistência técnica que for necessária do Ministério 
das Obras Públicas (Direcção - Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais) e do 
Ministério das Comunicações (Administração-Geral dos Portos do Douro e Leixões), a 
execução do arranjo mediante estudo a aprovar pelo Governo que financiaria os 
trabalhos até ao limite de verba indicada na proposta da Comissão Nacional. 
O projecto deverá deixar prevista a criação dum padrão para cujo estudo poderão ser 
desde já convidados os escultores indicados com a colaboração do arquitecto 
interveniente no projecto do arranjo geral, a indicar pela Câmara. 
A solução de aproveitamento de escultura estudada pelo escultor Barata Feyo para o 
concurso do monumento de Sagres será de encarar se ouvido, o autor, se reconhecer que 
se insere bem no ambiente do recinto de Ouro, o que pode ser posto em dúvida. 
Em qualquer caso o valor deste trabalho recomenda que se não perca, parecendo de 
admitir a hipótese de figurar como peça isolada, reduzida às proporções convenientes, 
no futuro museu da Casa do Infante. 

Lisboa, 4 de Dezembro de 1959 

O Ministro das Obras Públicas 
[não tem assinatura] 

Secção de Expediente Técnico, em 15 de Dezembro de 1959 

O Chefe da Secção 
[não tem assinatura] 
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Processo Administrativo 

Doc.21 Arquivo da DREMN 
Arquivo da DGEMN 

Estudos de mobiliário à feição do Século XVII efectuados pela DREMN 
Arquivo da DREMN 
Realizados em formato A4 
Suporte: papel de máquina 
Material: grafite 
Sem assinatura 
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Imagens do mobiliário a ser restaurado 
Fotografias do Arquivo da DGEMN -

Forte de Sacavém 
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Processo Administrat ivo 

DOC.22ADGEMN 

Ofício N°l 113 

Presidência do Conselho - Comissão Executiva do V Centenário da Morte do Infante D. 
Henrique - Senhor Ministro das Obras Públicas 

Em aditamento ao meu oficio n°1080, de 9 do corrente mês, tenho a honra de levar ao 
conhecimento de V. Ex.a. que, tendo sido novamente submetido à apreciação de Sua 
Ex.a o presidente do Conselho, com a informação prestada por V. Ex.", o processo 
relativo ao programa das comemorações Henriquinas na cidade do Porto, dignou-se S. 
Ex.a proferir o seguinte despacho: 

"Tem de pedir-se ao Ministério das Finanças a inscrição, a favor do Ministério das 
Obras Públicas, da importância de 2100 contos. O restante para a verba aprovada na 
exposição de 9/10/1959 (4500-2100) deve ser inscrita juntamente com as importâncias 
destinadas às comemorações. São assim inscritos 500 contos para o padrão a erigir no 
Ouro, sem que neste momento se saiba o que pode ali fazer-se. A informação de S. Ex.a 

o Ministro das Obras Públicas deixa muitas dúvidas acerca do assunto. 14/12/1959- (a)-
Oliveira Salazar". 

Cumpre-me informar V. Ex.a de que esta Comissão Executiva solicitou já do Ministério 
das Finanças, nos termos do despacho acima transcrito, a inscrição das verbas 
necessárias para e execução do referido programa, que tenho a honra de resumir em 
seguida, na parte que interessa ao Ministério das Obra Públicas: 

Casa do Infante 
Obras de beneficiação e restauro — 2.100 contos 
Mobiliário e adorno - 340 contos 

2.440 contos 

Padrão a erigir no Ouro e arranjo do recinto 500 contos 
Total - 2.940 contos 

Reiterando os meus melhores agradecimentos pelo alto interesse que V. Ex.a tem 
dispensado às comemorações henriquinas, mais uma vez demonstrado a propósito deste 
assunto, apresento a V. Ex.a os protestos da minha mais elevada consideração. 

A bem da Nação -16/12/59 - O presidente da Comissão Executiva, -(a)- José Caeiro da 
Mata 
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Processo Administrativo 

Doc.23 ADGEMN/AHMP 
ADGEMN 
RS. Cópia 

Relação do mobiliário que se pretende para a Casa do Infante no Porto. 

Io. 160 cadeiras para o salão de conferências e biblioteca, forradas a couro 
com balmázio imitando o estilo do Sec. XVHI. 
2o Mesa da Presidência. 
3o Mesa da Biblioteca 
4o Mesa do Conferente 
5o Secretária 
6o Cadeira da secretária 
7o Estantes 
8o Estrado 

Está conforme 

Secção de Expediente Técnico, em 3 de Março de 1960. 

O Chefe da Secção, 
(Não tem assinatura) 

ADREMN/AHMP 
Relação do mobiliário proposta pela Comissão 

Móveis Sem Restauro Restaurado Estado 
1 Mesa n.° 5914 2.300$00 3.000$00 Mau 
2 Banco n°6028 1.200$00 1.700$00 Razoável 
3 Arca n.° 4624 3.600$00 5.000$00 Mau 
4 Banco n.°5265 1.300$00 2.000$00 Mau 
5 Armário n.° 5181 2.200$00 3.800SOO Mau 
6 Mesa n.° 6039 2.800$00 3.500$00 Mau 
7 Banco arca 1.300$00 2.000$00 Razoável 
8 Cadeira n.° 5681 750.$00 Mau 
9 Cadeira n.° 610 400$00 Mau 
10 Mesa n.° 5919 3.800$00 Razoável 
11 Arca n.° 3400 3.500$00 Bom 

ADREMN 
M Freitas Rosa 
Praça da Republica 185-186 Total 29.450$00 
Tef.31530 

Noutra casa da Rua do Rosário 
12 Mesa 5.000$00 Bom 
13 Quadro (a) 14.700$00 60.000$00 Bom 

Total 94.450500 
a) Não é possível adquirir por ter sido vendido. 
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Processo Administrativo 

CASA DO INFANTE - PORTO 
Trabalhos imprevistos 

Doc.24 ADGEMN 

Saneamento: 
Rede inchada 
Rede a incluir (aumento do r/c) 
2 caixas grandes 
Envolvimento da tubagem 
Colector da Roa (ligação) 

11.581S25 
800SOO 

4.500S00 
2.058S00 
3.850S00 

22.789S25 

Aguas pluviais: 
Rede incluída 
Drenagem do corredor lateral 
Drenagem interior (resto) 
1 Caixa grande 
3 Caixas menores 

36.575S00 
5.50OS0O 
6.075S00 
2.200S00 
1.800S00 

52.150S00 

Túnel: 
Tecto de madeira 10.000SOO 
Lageamento do pavimento 2.500$00 
Parede lateral 6.712S50 
Porta exterior 6.000SO0 
Refechamento de juntas 1.800$00 

27.012S50 

Pátio lateral e posterior 
Tratar paredes lado Sul (vizinhos) 
Idem (parede testeira) 
Altear a parede do lado Sul 
Pavimento do pátio posterior 
Pavimento do pátio lateral 

3.384S00 
1.740$00 
1.980S00 

14.5O9S0O 
11.150S00 
32.863Î00 

Recalcamento de alicerces: 
Fachada do pátio posterior 5.580S00 
Fachada do pátio lateral 9.720SOO 
Fachada principal do r/c 4.250SO0 
Fachada principal (entrada) 950S00 

20.500SOO 

Arranjo da fachada posterior (andares) 
Janelas novas (8 superiores) 
Janelas novas (4 inferiores) 
Tratar a parede do 1" andar 
Idem, idem (2o e3°. Andares) 

32.0OOS00 
15.0OOS0O 
9.100S00 
6.000S00 

62.100S00 

Soma = 217.414$75 

Entulhos destes trabalhos 4.585S25 
Electricidade (túnel e pátios). 6.000SOO 
Cantarias novas em degraus e portais 12.000SOO 
Instalação de um pára-raios 10.000S00 

Total = 250.000500 

Porto e 2" Secção em 25 de Abril de 1960. 
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Processo Administrat ivo 

Doc.25 Gabinete de Alcino Soutinho 
Junho/Julho 1960 
Fontes: 
Alcino Soutinho e Lagoa Henriques 

Projecto para Monumentos aos Calafates, a colocar no recinto do Ouro em resposta ao 
Concurso público das Comemorações Henriquinas, lançado pelo Ministério das Obras 
Públicas. 
Projecto: Monumento aos Calafates no Porto 
Planta do conjunto; Cortes 5/6; Alçado Sul; Escala 1/500 
1- parque de estacionamento 
2- inscrição 
3- escultura de granito (autoria de lagoa Henriques) 
4- elementos de betão armado 
5- elementos de betão armado 
6- remate da caleira 

Autores do projecto que lhes conferiu o 1° lugar: 
Alcino Soutinho, Álvaro Siza, Augusto Amaral e Lagoa Henriques 

À esquerda a forma oval em vazio é o ponto 1 - parque de estacionamento 
A linha interrompida horizontal é o percurso pedestre. 

X ' '? " ' — 
gg 4 . , 

Planta Parcial; Escala 1/100 
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f ' 

, esquerda: o elemento de granito 
Ao centro o elemento 4 
À direita o elemento 5 
A tracejado é o relvado 
Circundando o monumento, a linha semi-elíptica teria a altura adequada para servir 
igualmente como elemento de repouso. 

Fotografias da maquete 

Vista do conjunto 
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O projecto, apesar de ser o vencedor do concurso, foi vetado por Oliveira Salazar, 
devido ao material ser em betão armado que não era de seu agrado. Foi contactado 
apenas o Escultor Lagoa Henriques para concretizar um outro projecto, a pedido de 
Manuel de Sá de Melo. 
Convite para a inauguração: 

Na capa: 

"Escultura de Lagoa Henriques 
Arranjo urbanístico de Vasco Mendes e 

Luiz Cunha" 

"Memória em louvor da Grei 
A inaugurar no doa 27 de Agosto' 

No interior: 
"Comemorações Henriquinas de 1960 
No próximo dia 27 às 17 horas, 
inaugurarse à beirario, no Sítio do Ouro, 
uma memória que significa o 
agradecimento aos marítimos e homens 
dos ofícios que, no Porto, construíram, 
deram provisões e tripularam a i . 1 armada 
do Infante (1415). Assim se pretende 
homenagear as duras canseiras de quantos 
colaboraram com altos propósitos em 
toda a gesta das navegações. 
A Delegação do Porto da Comissão 
Executiva das Comemorações 
Henriquinas conta com a honrosa 
presença de V. Ex.a neste acto. 
Porto, Agosto de 1960" 

) 

: > - -

COMEMORAÇÕES 
HENRIQUINAS 
DE I960 

PORTO *© 
« . w f a <ia l u i  * <M'SI A " ; ' " "■ 

m . , „ . 

OjtntaorMto H ^ í ^ ' * « * •"* * ****** 

Pormenor. 
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O Monumento aos calafates de Lagoa Henriques, Ouro, Porto; 2003. (fotografia) 
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Processo Administrativo 

Doc.26 ADGEMN 
ANTIGUIDADES E DECORAÇÕES 
DOMINGOS DA SILVA CORREIA 
Especializado em Reparações de Obras Artísticas 
Rua dos Mártires, 119 , » « , , « i m^n 

Porto, 20 de Julho de 1960 r 
Exma. Comissão Executiva do V Centenário da Morte do Infante D. Henrique. 

Fornecimento de Mobiliário para a Casa do Infante  Porto, compreendendo as 
seguintes peças: «nrttnn 
1 Arca, século XVII em madeira de castanho inn 
1 Armário com duas portas em losangos, século XVII 4 250S00 
1 Armário com nicho e meias canas século XVII 5.300$00 
1 Par de armários com gavetão I"SSnn 
1 Armário em madeira de castanho c/duas portas, século XVfl Í™ 
1 Armário em madeira de castanho c/dois corpos, século X W 22nn 
3 Cadeiras em sola gravada, século XVH 2 ™í5nn 
1 Cadeira em sola gravada, século XVH c/encosto direito rn«nn 
1 Armário baixo em madeira de castanho, século XVII «2™ 
1 Armário c/almofadas em losangos, de dois corpos, século XVII.... 5 500*°? 
1 Armário em madeira de castanho século XVI 6.700S00 
1 Mesa de encostar século XVI J f00$00 
1 Mesa de centro século XVH 3.650$00 
1 Mesa de centro século XVII , ï ï ï ï n 
1 Mesa com pés torneados século XVI ÁTJt™ 
1 Mesa com pés de pata, século XVH J.000500 
1 Armário com talha nas almofadas, século XVH inn 
1 Arca em madeira de vinhatico, século XVH, com molduras 2.400$00 
. « « « " « 2.550S00 
j « « « « " 2.700S00 
. « « « « « 2.250S00 
1 " " de sicupira, negra, século XVII 4.400S00 
. « <* <■<■ " « 4.100S00 
1 Arca em madeira de vinhatico claro, com gavetas, século XVII 6.200$00 
1 Arca em madeira de sicupira, vermelha, século XVII 2.500S00 
1 Arca em madeira de vinhatico com molduras, século XVII 3.800S00 
1 Par de armários em madeira de sicupira vermelha, século XVII 7.600S00 
1 Armário em madeira de vinhatico e pau santo, século XVII 4.600$00 
1 Armário em madeira de castanho, com talha, século XVD 3 800$0(> 
1 Par de armários em madeira de castanho, século XVII 7.600S00 
1 Mesa rústica com pés de garra J ^ K 
1 Mala em couro, com pregaria, século XVH l ' ïnïï ï ï! 
1 Mesa com pés de lira, século XVH l^ZZ 
1 Mesa de lira século XVII, em madeira de castanho 3.60WHJ 
J « « « u « " 3.500$00 
l « « « " " « 3.500S00 
1 Mesa de século XVI em pés torneados Q S ! ! ! ! 
1 Armário de dois corpos, em madeira de castanho século XVH 9.000*00 
1 Banco arca em madeira de vinhatico, com encosto recortado 3.600S00 
(CENTO E CINQUENTA E NOVE MIL SEISCENTOS E CINQUENTA ESCUDOS) 
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Processo Administrativo 

Doc27 ADGEMN 

MINISTÉRIO DAS OBRAS PÚBLICAS 
Direcção Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais 
Direcção dos Serviços dos Monumentos Nacionais 

Exmo. Snr. Arquitecto Chefe da Repartição 
Técnica da Direcção dos Serviços dos 
Monumentos Nacionais 

L I S B O A 
Rep. Técnica 2a Secção 
Ref: CASA DO INFANTE PORTO 

Porto 52 

Em cumprimento das °S.n°s.5244 e 5407, de 15 e 20 do corrente mês, junto devolvo o 
oficio n°. 2438 da Comissão Executiva do V Centenário da Morte do Infante D. 
Henrique, referente ao mobiliário para a CASA DO INFANTE no Porto e tenho a honra 
de informar o seguinte: 
Esta Secção em cumprimento da recente Ordem Telefónica de V. Exa. providenciou no 
sentido de conseguir e escolher o mobiliário adequado e em condições de utilização 
imediata, o qual já se encontra nesta data no monumento, procedendo-se presentemente 
à sua colocação nas diversas dependências. 
Juntamente tenho a honra de enviar as facturas correspondentes ao mobiliário fornecido 
e ainda das cadeiras das cadeiras que é possível executar dentro da dotação concedida 
de 340 contos, a qual foi comprometida nas condições seguintes: 

a)-Elementos de iluminação (Domingos da Silva Correia) 107.490S00 
b)-Mobiliário antigo, adquirido a Domingos da Silva Correia 159.650S00 
c)- Idem a Joaquim Gonçalves Carneiro 22.100$00 
d) - Idem a Jacinta Rita Correia 10.450$00 
e)- Salão Silva Porto (viúva de Alberto Silva & C*., em Ct* 1.700$00 
f)Construção de cadeiras na feição antiga Domingos da Silva Correia 38.592$50 

Total 339.982$50 

Logo que seja possível, serão enviadas a V. Exa. fotografias do mobiliário adquirido 
para efeito do seu registo. 

A bem da Nação 
Porto, 2a Secção em 21 de Julho de 1960 

O ARQUITECTO CHEFE DA SECÇÃO 

Alberto da Silva Bessa 
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Descrição das peças de mobiliário: 

Fabricante Descrição Valor Data 
a) (Domingos da 
Silva Correia) 

Elementos de iluminação 
[A descrição a que se refere estes elementos 
está no Doc.l8c do Processo de Obras, 
motivo pelo que julgamos não ser necessária 
a sua repetição.] 

107.490$00 23 de 
Maio 

de 
1960 

b) (Domingos da 
Silva Correia) 

Mobiliário antigo 
[A descrição a que se refere estes elementos 
está no Doc.26 do processo Administrativo, 
motivo pelo que julgamos não ser necessária 
a sua repetição] 

159.650S00 20 de 
Julho 

de 
1960 

c) Casa de 
Antiguidades 
Joaquim 
Gonçalves 
Carneiro 

1- Arcas restaurado, século XVJJ 
1-Banco de entrada, grande, século XVII 
1- Banco de entrada, pequeno, século XVJJ 
1-cadeira de sola gravada, com braços, 
século XVJJ 

9.500S00 
8 100$00 
2.000$00 
2:500$00 
Total 
22J00S00 

21 de 
Julho 
de 
1960 

d) Jacinta Rita 
Correia 

1-Mesa em castanho Século XVJJ 
1- Cadeira de sola gravada com braços 
3-Cadeira de sola lisa com prego (ilegível) 
Preço unitário = 650$00 

5.000$00 
3.500$00 
1.950S00 
Total 
10.450$00 

21 de 
Julho 
de 
1960 

e) Salão Silva 
Porto 

2- Cadeiras de sola gravada 
Preço unitário = 850$00 

Total 
1.700$00 

20 de 
Julho 
de 
1960 

f) Domingos da 
Silva Correia 
[doc.261 

43- Cadeira em madeira de castanho velho, 
com sola lisa, no encosto e assento, pregaria 
em latão fundido, na feição da época do 
Século XVJJ preço unitário - 897S00 

Total 
38.392$00 

21 de 
Julho 
de 
1960 
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Processo Administrativo 

Doc.28 ADGEMN 

CASA DE ANTIGUIDADES 

JOAQUIM GONÇALVES CARNEIRO 
Praça Marquês de Pombal 13 
Tel: 155 
Povoa do Varzim 21 de Julho de 1960 

Exma. Comissão Executiva do V Centenário da Morte do Infante D, Henrique 

Fornecimento de Mobiliário para a CASA DO INFANTE Porto, compreendendo as seguintes 
peças: 

1 Arca restaurada, século XVH 9.500$00 
1 Banco de entrada, grande século XVII 8.100S00 
1 Banco de entrada, pequeno século XVH 2.000$00 
1 Cadeira de sola gravada, com braços, século 

XVH 2.500$00 

Total 22.100S00 

VINTE E DOIS MIL E CEM ESTUDOS 
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Processo Administrativo 

Doc.29 AHMP 
Cópia 

Auto de Cessão 

-Aos vinte e seis dias do mês de Julho do ano de mil novecentos e sessenta, nesta cidade 
do Porto e Direcção de Finanças do distrito, estando presente José Rodrigues de Pinho, 
Director de Finanças do distrito, como representante do Ministério das Finanças, 
comigo, José Alves Ceia, primeiro-oficial e Chefe da Segunda Secção da mesma 
Direcção de Finanças, e com as testemunhas adiante nomeadas, a fim de dar 
cumprimento ao determinado no despacho ministerial de quinze do corrente, 
comunicado em oficio numero treze mil cento e oito, Processo NMH/h-4, de dezasseis, 
expedido pela Segunda Secção da Repartição do Património da Direcção-Geral da 
Fazenda Pública, compareceu: 
-Excelentíssimo Senhor Doutor Abel de Almeida Monteiro, Chefe da Secção do 
Património da Excelentíssima Câmara Municipal do Porto, na qualidade de 
representante desta conforme credencial com data de vinte e dois também do corrente. 
- Pelo primeiro outorgante foi dito: 
- Que na qualidade que representa e em obediência ao citado despacho ministerial e 
ofício que o comunicou, faz cessão, a título precário e gratuito, à Excelentíssima 
Câmara Municipal do Porto, de harmonia com o determinado no Decreto-Lei numero 
vinte e quatro mil, quatrocentos e oitenta e nove, de treze de Setembro de mil, 
novecentos e trinta e quatro, do prédio constituído por um grupo de três armazéns e 
páteo, com a área total de mil e trezentos e trinta e dois metros quadrados, sito nesta 
cidade, com acessos pala Rua da Alfândega Velha, numero dez, e pela Rua do Infante 
D. Henrique, numero cinquenta e um, através de passagens cobertas, visto os ditos 
armazéns não estarem à face das ruas, inscrito na matriz predial urbana de freguesia de 
São Nicolau sob o artigo quatrocentos e trinta e sete. 
- Esta cessão é feita a fim de, pelo referido Município ser dado ao prédio do Estado, 
conjuntamente com o da Rua da Alfândega Velha, cujo portal não tem número mas fica 
contíguo ao do número dez, e que lhe foi doado pelo Banco Nacional Ultramarino, 
sendo o conjunto conhecido por "Casa do Infante D. Henrique", numa aplicação que 
sirva para perpetuar a memória do Infante D. Henrique e da sua obra. 
- Pelo segundo outorgante foi dito: 
-Que na qualidade que representa, aceita a cessão do prédio objecto deste auto. 
-Nestes termos, o primeiro outorgante deu a cessão por operada, sem mais formalidades, 
-foram testemunhas presentes Manuel José Rodrigues Marques e António Joaquim 
Afonso, respectivamente segundo e terceiro oficiais desta Direcção de Finanças, que 
assinam com os outorgantes, depois de lhes ter sido lido em voz alta, na presença 
simultânea de todos, comigo, José Alves Ceia, primeiro-oficial e Chefe da Segunda 
Secção desta Direcção de Finanças, que subscrevi e assino. 
-(aa) José Rodrigues de Pinho, - Abel de Almeida Monteiro, - Manuel José Rodrigues 
Marques, - António Joaquim Afonso, - José Alves Ceia. 

Está conforme 
Direcção de Finanças do Distrito do Porto, 26 de Julho de 1960 
O Chefe de Secção 
José Alves Ceia. 
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Processo Administrativo 

Doc.30 AHMP 

Livro de Notas n° 112 da Nota Privativa da Câmara Municipal do Porto (fis. 182-183) 

Escritura de doação da " Casa do Infante" à Câmara Municipal do Porto, pelo Banco 
Nacional Ultramarino, na sua qualidade de Administrador Delegado da Firma Lind & 
Couto, Limitada 
Excertos: 

"Aos oito dias do mês de Agosto de mil novecentos e sessenta, nesta cidade do Porto e 
edifício da Excelentíssima Câmara Municipal à Graça de Município, perante mim, o 
Licenciado em Direito, Alberto de campos Vieira Neves, Chefe da Repartição Central e 
Notário Privativo da mesma Excelentíssima Câmara, compareceram como outorgantes: 
Primeiro o Senhor Dr. José Henrique de Serôdio Perdigão" (...) "em representação do 
Banco Ultramarino" (...) "e tem assim da firma Lind & Couto Limitada, representada 
pelo referido Banco Nacional Ultramarino"(...) 
"E, pelo primeiro outorgante foi dito: Que a firma Lind & Couto, Limitada, querendo 
associar-se às Comemorações do quinto centenário da morte do Infante D. Henrique, o 
Navegador, e sendo possuidora do prédio conhecido por " Casa do Infante" sito nesta 
cidade, à Rua da Alfandega, numero dez, a confrontar do norte com prédio pertencente 
à mesma firma, do sul com herdeiros de D. Maria Ramos Marinho, do nascente com um 
prédio do Estado, e do poente com a Rua da Alfândega, descrito na Terceira Secção da 
Segunda Conservatória do Registo Predial do Porto, sob o numero quarenta mil 
quinhentos e oitenta e quatro, a folhas sessenta, do Livro B cento e três, e inscrito na 
matriz predial urbana de São Nicolau sob o artigo quatrocentos e trinta e seis, vinha por 
esta escritura fazer doação pura e simples da referida "Casa" à Câmara Municipal do 
Porto, transferindo-lhe de hoje para sempre, todo o domínio, acção, posse e usufiuição 
que até agora tem tido no referido prédio. Pelo segundo outorgante foi dito: Que de 
acordo com a deliberação da Câmara Municipal do Porto, na sua reunião de dezanove 
do mês findo, aceita agradecido a doação que por escritura é feita, salientando a 
patriótica generosidade do Banco Nacional Ultramarino e a invulgar compreensão da 
Firma Lind & Couto limitada, aos quais de deve o ficar integrado no património da 
cidade um imóvel de tão rica tradição histórica. Donde que assim o outorgaram, 
aceitaram e vão apor a sua impressão digital pela ordem respectiva assinando todos 
comigo, Notário Privativo da Excelentíssima Câmara, que a li em voz alta, e expliquei, 
na forma legal, na presença simultânea de todos." 

Alberto de Campos Vieira Neves 
Chefe da Repartição Central e Notário Privativo da Câmara 

José a. Machado de Vaz 
Presidente da Câmara Municipal do Porto 

José Henrique de Serôdio Perdigão 
Representante do Banco Nacional Ultramarino e da Firma Lind & Couto Limitada 
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Processo Administrativo 

Doc.31 ADGEMN 

ML/ Oficio n°. 19 329 da Direcção-Geral da Fazenda Pública em 15 
de Dezembro de 1960. 

Exmo. Senhor Director Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais 
Refiro-me ao oficio dessa Direcção Geral n° 14 915, de 9 do mês corrente. 
Tenho a honra de, para os devidos efeitos, levar ao conhecimento de V. Exa. que, por 

despacho ministerial de 15 de Julho último, atendendo o pedido feito em 6 do mesmo mês nesse 
sentido pela Comissão Executiva do V Centenário da Morte do Infante D. Henrique foi 
autorizada a cessão a título precário e gratuito à Exma. Câmara Municipal do Porto, do antigo 
prédio do Estado sito naquela cidade, constituído por um grupo de 3 armazéns e pátios, com a 
área total de 1332 m2. e com acessos pela Rua da Alfândega Velha n° 10, e pela Rua do Infante 
D. Henrique n°.51, através de passagens cobertas, visto os ditos armazéns não estarem à face 
daquelas ruas. 

O respectivo auto, para execução daquele despacho, foi lavrado na Direcção de Finanças 
do Porto em 26 do dito mês de Julho, no mesmo havendo-se consignado que a cessão foi feita 
para a Exma. Câmara dar ao referido prédio do Estado, conjuntamente com o da Rua da 
Alfândega Velha que lhe foi doado pelo Banco Nacional Ultramarino uma aplicação que sirva 
para perpetuar a memória do Infante e da sua obra, conforme foi então indicado expressamente 
pela Comissão Executiva acima referida. 

A situação daquele velho imóvel do Estado para a cessionária poder dar-lhe depois o 
destino para que o mesmo lhe foi cedido, ficou pois assim devidamente regularizada desde logo 
e, por consequência as respectivas chaves podem ser entregues àquele Município. 

Está conforme 
O CHEFE DA SECÇÃO 

Secção de Expediente Técnico, em 20 de Dezembro de 1960. 

Entrada - 19-12-60 
Despacho da G.G. para informar 
E devolver- 17-12-60 

Sem assinatura 
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Processo Administrativo 

D o c 3 2 A G C M P 
Comissão de Arte e Arqueologia 
C.M.A.A. 
Pareceres 
1951-1967 
C.M.P. 
Direcção dos Serviços de Urbanização e Obras 
Comissão Municipal de Arte e Arqueologia 

Parecer emitido na sessão de 23 de Fevereiro de 1% 1 da 
Comissão Municipal de Arte e Arqueologia, sobre a 
possível colocação de um painel de mosaico, 
da autoria de Manuel Lapa e que figurou 
na Exposição Henriquina realizada em Belém, 
na parede Sul do Salão seguinte ao átrio da 
"Casa do Infante", conforme se sugere no ofício 
N.°224/61 da Direcção dos Serviços Centrais e Culturais 

Parecer N.°7/61 

A Comissão Municipal de Arte e Arqueologia, após visita à "Casa do Infante" concorda com a 
sugestão apresentada no ofício acima indicado, sugerindo que a colocação do painel se faça em 
local afastado da parede cerca de 30 cm. e suspensa numa estrutura de ferro encastrado na 
mesma parede. 

Porto, 23 de Fevereiro de 1961 

O Presidente da Comissão 
Carlos Manuel Ramos Pinto Rosas 

Comissão Municipal de 
Arte e Arqueologia 

Parecer emitido em sessão de 15 de Novembro de 1961 
da Comissão Municipal de Arte e Arqueologia sobre o 
processo relativo à colocação de um painel de mosaico 
na "Casa do Infante" 

Parecer N.50/61 

A Comissão Municipal de Arte e Arqueologia é de parecer que se deverá substituir o caixilho ds 
madeira do painel por um de ferro que deverá ser o menos aparente possível na parte da frente. 

Porto, 15 de Novembro de 1961 

O Presidente da Comissão 
Carlos Manuel Ramos Pinto Rosas 

[Vogais: Augusto do Nascimento Neves da Fonseca Júnior, Dr. Manuel da Fonseca Figueiredo; Arq.° 
Rogério dos Santos Azevedo; Ricardo Suasly; Eng.° José António Neves de matos; Aiq.° Carlos Ramos e 
Reverendo Dr. Bernardo Xavier Coutinho.] 
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As dimensões totais do painel são de 12m.095 de comprimento por3m.05 de altura. 
É constituído por várias parcelas. As dimensões parcelares são: (da esquerda para a direita) 
1.12/0.925/0.87/1.16/1.04/0.885/0.985/0.91/0.91/1.03/0.84. 
Os elementos não colocados medem respectivamente 0.635 e 0.785. 

Dadas as dimensões e devido ao condicionalismo do local e dos equipamentos onde se encontra 
a ser reconstruída, optamos por a desdobrar em três partes, alertando para o meto de a leitura 
não ser integral. Além dos "cortes" das partes expostas ainda há os elementos a serem 
montados. 

1- 2- 3-

Pormenores: 
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Processo Acirrtinistrativo 

Doc.33 ADGEMN 

MINISTÉRIO DAS OBRAS PUBLICAS 
Direcção Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais 
Direcção dos Serviços dos Monumentos Nacionais 
Repartição Técnica 
2a Secção 

Exmo. Snr. 
Arquitecto Chefe da Repartição Técnica 

Lisboa 
Ref: CASA DO INFANTE 

Porto-52 

Em cumprimento da O S. n°. 4966, de 14 do corrente mês, junto devolvo um recorte do jornal 
"Diário Popular" sobre a CASA DO INFANTE e tenho a honra de informar o seguinte: 
Nos estudos de restauro deste monumento houve o cuidado de aproveitar os elementos 
existentes no edifício dando-se prioridade aqueles que pela sua quantidade e estado melhor 
permitiam um trabalho conciliatório das diversas épocas, eliminam-se na sua maioria a 
construção executada no Século passado, efectuada por particular para adaptação a armazém. 
Nestas circunstâncias está o aspecto focado nas fotografias deste recorte de jornal, onde se nota 
ter desaparecido a parte da construção do século passado, a qual deu lugar ao restauro da parede 
assente sobre a fundação primitiva posta a descoberto nas sondagens efectuadas, tendo-se 
aproveitado todas as cantarias da porta do Século XVÏÏI e restaurado as duas frestas com as 
características da referida porta e iguais a outras existentes na construção da mesma época, 
situada no pátio e pertencente à entrada do corpo posterior. 
No ângulo superior direito desta porta deixou-se ficar aparente o arranque de um arco gótico 
pertencente a uma construção daquela época que por falta de elementos não foi possível 
restaurar. 
Deste modo conservou-se o sabor do Século XVIII precisamente a época mais dominante nos 
elementos encontrados neste corpo do edifício. 
Eis o que se me oferece expor a V. Exa. a fim de se dignar apreciar e determinar como tiver 
mais conveniente. 

A bem da Nação 
Porto, 2a Secção em 18 de Julho de 1961 

O ARQUITECTO CHEFE DA SECÇÃO. 
Alberto da Silva Bessa 
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D o c 3 4 A D G E M N 

MINISTÉRIO DAS OBRAS PUBLICAS 
Direcção Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais. 

Exmo. Snr. Arqí0. Chefe da Repartição Técnica 
Repartição Técnica 2a Secção. L I S B O A 
Ref. Casa do Infante 
Porto 52 

Em cumprimento do determinado na O S. n°.6123 de 17 deste mês junto devolvo o Processo n° 
269 da Direcção Geral do Ensino Superior e das Belas Artes, referente à instalação do Gabinete 
de História da Cidade, no corpo principal da CASA DO INFANTE - no Porto e tenho a honra 
de informar o seguinte: 
De um modo geral as obras projectadas não afectam o conjunto do edifício que, aliás, foi quase 
totalmente reconstruído e alterado no interior e fachada posterior. 
No entanto, afígura-se ser de ponderar acerca da construção dos serviços sanitários previstos no 
3o piso, os quais prejudicam o actual desafogo do salão, como aliás se nota na perspectiva do 
projecto, 
Nesta conformidade, talvez fosse de encarar a sua instalação no Io piso, na dependência sobre a 
escada, uma vez que estaria assegurado o serviço dos funcionários dos últimos 2 pisos, com a 
utilização do ascensor. 
Sugere-se finalmente a conveniência de se fazer acompanhar a execução dos trabalhos 
projectados por técnicos D G E M N, afim de se evitar qualquer prejuízo para o conjunto do 
imóvel classificado. 

A Bem da Nação 
Porto, 2a secção, em 20 de Setembro de 1962 

O ARQUITECTO CHEFE DA SECÇÃO 
Alberto da Silva Bessa 
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Doc35 ADREMN 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO NACIONAL 
Direcção do Ensino Superior e das Belas-Artes 

Exmo. Senhor Director-Geral dos 
Edifícios e Monumentos Nacionais. 

Em referência ao meu ofício n° 6-K/269, de 23 de Outubro de 1963, tendo a honra de comunicar 
a V. Exa. que, por despacho ministerial, foi homologado o seguinte parecer da Ia Subsecção da 
6a Secção da Junta Nacional da Educação acerca das obras da instalação de um gabinete de 
história da cidade que a Câmara Municipal do Porto pretende levar a efeito na "Casa do 
Infante": 

"O projecto, agora apresentado pela Câmara Municipal do Porto, para a instalação de um 
gabinete de história da cidade em parte da "Casa do Infante", encontra-se em condições de 
merecer aprovação, pois satisfaz as necessidades funcionais do serviço sem prejuízo das 
dependências do corpo principal do monumento. 
Entende-se, todavia, que a secção dos ferros das grades das janelas da fachada deverá ser 
aumentada, sugerindo-se que os mesmos sejam executados com a Secção da 1". 
A execução das obras deverá ser acompanhada por técnicos da Direcção-Geral dos Edifícios e 
Monumentos Nacionais. 

Junto envio a V. Exa., a título devolutivo, o projecto. 

Apresento a V. Exa. os meus cumprimentos. 

A bem da Nação 

Direcção Geral do Ensino Superior e das Belas-Artes, em 4 de Fevereiro de 1964. 

O DIRECTOR GERAL, 
Ass) Ilegivel. 
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Doc36AHMP 
CÂMARA MUNICIPAL DO PORTO 
Direcção do Serviços de Finanças 
2a Repartição 
Património e Dívida 

R E C I B O 

Declara-se, para fins convenientes, que a Câmara Municipal do Porto recebeu da 
Comissão Executiva do V Centenário da Morte do Infante D. Henrique os bens abaixo 
indicados, destinados à "Casa do Infante", que ficarão afectos ao seu inventário, 
conforme autorização concedida por despacho de D. Exa. o Subsecretário de Estado 
do Tesouro de 7 de Janeiro de 1964, transmitida pelo ofício n° 395, de 10 de Janeiro de 
1964: 

N° 1 - 1 arca com gavetões, estilo séc. XVH, de castanho com 1,81 x 0,56 x 1,03; 
N° 2 - 1 armário com 2 portas e 2 gavetas, de castanho, com 1,50x1,34x0,49; 
N° 3 - 1 armário com nicho e meias caixas, com 7 portas e 3 gavetas, de castanho, 
com 1,75x1,15x0,46; 
N° 4 - 1 par de armários com 2 portas e 1 gavetão, de castanho, com 1,25x0,48x1,15; 
N° 5 - 1 armário com 2 portas, de castanho, com 1,13x0,046x1,20; 
N° 6 - 1 armário de 2 corpos, com 4 portas, de castanho, com 1,19x0,45x1,80; 
N° 7 - 3 Cadeiras de sola gravada, de castanho; 
N° 8 - 1 armário com 2 portas almofadadas e talha, de castanho, com 1,43x0,50x1,05; 
N° 9 - 1 armário com 2 portas e gavetas, de castanho, com 1,27x0,46x1,16; 
N°10 - 1 armário de 2 corpos, com 4 portas, de castanho com 1,58x0,48x1,80; 
N°l 1 - 1 armário com 2 portas grandes e 2 pequenas, estilo séc. XVI, de castanho, 
com 1,96x1,43x0,53; 
N°12 - 1 mesa de encostar, com 2 gavetas, estilo rústico, de castanho, com 
1,19x0,72x0,80; 
N°13 - 1 mesa de centro, rica, de castanho, com 1,53x0,79x0,85; 
N°14 - 1 mesa de centro com gavetão, de castanho, com 1,75x0,86x0,77; 
N°15 - 1 mesa de centro com pés torneados e 2 gavetas, de castanho, com 
1,56x0,81x0,85; 
N°16 - 1 mesa de encostar, com pés de pata, de castanho, com 1,59x0,81x0,82; 
N°17 - 2 cadeiras de sola gravada; 
N°18 - 3 cadeiras de sola lisa, estilo séc. XVII, com prego miúdo 
N°19 - 1 arca com molduras, de mogno africano, com 1,24x0,53; 
N°20 - 1 banco-area, com 2 tampas e 6 almofadas pintadas, imitando lodo português, 
de castanho, com 2,90x0,65x1,35; 
N°21 - 1 arca cimples, de lodo português, com 1,40x0,56x0,61; 
N°22 - 1 arca com ferragens, de lodo português, com 0,95x0,49x,0,49; 
N°23 - 1 arca de sucupira negra, imitando lodo português, com 1,33x0,75x0,70; 
N°24 - 1 arca de sucupira negra, imitando lodo português, com 1,47x0,63x0,70; 
N°25 - 1 arca com 2 gavetas, de vinhático e pau-santo, com 1,60x0,69x0,84; 
N°26 - 1 arca de sucupira vermelha, com 1,03x0,55x0,58; 
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N°27 - 1 par de armários, com 2 portas e 2 gavetas, de sucupira vermelha, com 
1,43x0,50x1,11; 
N°28 - 1 armário com 2 portas e 2 gavetas, de sucupira e pau-santo, com 
1,26x0,46x1,26; 
N°29 - 1 armário com 2 portas, em talha, de castanho, com 1,23x0,48x1,10; 
N°30 - 1 par de armários, com 2 portas e 2 gavetas, de castanho com 1,46x0,50x1,14; 
N°31-1 cadeira de braços com fundo e costas de sola; 
N°32 - 1 baú com pregaria, de couro, com 1,12x0,51x0,63; 
N°33 - 1 mesa lisa com pés, com 2 gavetas, de castanho, com 1,71x0,75x0,79; 
N°34 - 2 caravelas 
N°35 - 1 mesa lisa com pés, com 2 gavetas, estilo rústico, de castanho, com 
1,60x0,72x0,73; 
N°36 - 1 mesa com 3 gavetas, estilo séc. XVI, de castanho, com 1,63x0,84x0,78; 
N°37 - 1 mesa com pés torneados, com 2 gavetas, estilo séc. XVI de castanho, com 
1,34x0,85x0,81; 
N°38 - 1 arca com molduras, de vinhático e de sucupira, com 1,70x0,59x0,65; 
N°39 - 1 armário de 2 corpos, com 4 portas e gavetas, estilo séc. XVH, com 
1,71x0,67x2,52; 
N°40 - 1 banco arca com costas vasadas, de sucupira, com 1,24x0,49x1,05; 
N°41 - 1 mesa com pés de ganso, com 1 gaveta estilo rústico, com 1,04x0,62x0,86; 
N°42 - 2 folhas de oliveira, homenagem do Brasil ao Infante, de bronze; 
N°43 - 1 cadeira de braços com fundo e costas de sola, de castanho; 
N°44 - 1 mesa com gavetas, estilo séc. XVH, de castanho, com l,80x0,83x 0,82; 
N°45 - 1 cómoda grande com 6 gavetões, de castanho, com 2,49x0,90x1,05; 
N°46 - 44 cadeiras, de sola lisa, de castanho e com pregos amarelos; 
N°47 - 1 arca simples com ferragens, de lodo português, com 1,10x0,53x0,49; 
N°48 - 1 banco caixa, pintado com flores, dourado, de castanho, com2,06x0,51x1,45; 
N°49 - 1 mesa lisa com pés, com 2 gavetas, de castanho, com 1,68x0,82x0,76. 

Porto e Secção do Património, 13 de Maio de 1964. 

O Chefe da Secção 

Abel Monteiro 
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Matéria a enviar ao Arquitecto Rogério de Azevedo (fazer cópias ao Banco) 

Plantas de todos os pisos acessíveis (cópias) com marcações a cor das partes demolidas 
e das partes descobertas. 

Descrição referenciada das pesquisas levadas a cabo. 

Zona da Cave (a) 

1- As várias sondagens permitiram a descoberta dum 2o lajedo - o primitivo? - a uma 
cota inferior de 0,45m. da actual, na metade ocidental. O entulho afigura-se-nos recente 
numa sondagem mais funda para pesquisa da sapata dos Arcos Al e A2 apareceram 
fundos de garrafa de vidro e alguns ossos (duas costelas, 1 tíbia?). Presumivelmente de 
boi. Na metade oriental as três sondagens levadas à profundidade de 1 metro, nada 
revelaram. O entulho parecia conter algum carvão. Não existe soleira no portal PI. Os 
pilares não tem sapata, pousam no lajedo. 

2- Atrás da precária escada de madeira El desenha-se a moldura emparedada do portal 
P2 que se aguça na empena exterior nascente, onde topa a viela da Casa do Infante. 

3- Na parede que faz ângulo com 2) (fachada Sul) descobriu-se outro portal emparedado 
(P3) que se libertou até ao encontro da parede da casa do Infante. O desenho da moldura 
não é ogival como P2: arranca como se fosse completar um arco de volta inteira mas a 
meio este é cortado por uma pedra lintel. 

4- Não se descobriram vestígios de argolas de ferro. 

5- Junto à parede sul na metade ocidental apareceu uma rampa que remata em três 
degraus já no sector sul mais baixo que encosta à casa do Infante. Rebaixou-se o 
pavimento deste sector até encontrar muitos cacos de vidro aglutinados em cimento, 
vários bocados de conchas e algumas garrafas uma das quais de fabricação manual. No 
pavimento descoberto descobriu-se, por uma nova sondagem, a passagem dum cano 
rateiro que bifurca; um dos ramais prolonga-se sob a casa do Infante; para o lado da 
cave da rampa ele é cortado. 

6- Na parede separação do anexo - parte ocidental desemparedou-se um nicho (NI). 

7- Desentulhou-se o meio arco A3, verificando-se que se não prolonga sob a rua; 
revelou-se, primeiro uma rampa de esteios de pedra e depois várias aduelas - degraus 
(E); na parede meeira onde se encosta, apareceram regularmente 7 buracos definindo 
uma descida - entrada dos barrotes duma escada desaparecida? 
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8- A parede sul que separa o anexo da parte ocidental apresenta uma junta vertical que 
se prolongará ainda e pelo menos no rés-do-chão, no Io e 2o andares não nos foi possível 
verificá-lo. 
9- Aparecem algumas pedras sigladas na parede meeira referidas em 7) e na parede 
nascente - a do portal P2 (círculos e espirais, ao que pudemos ver); algumas pedras 
apresentam-se muito salitradas. 

Zona do Rés do Chão (B) 

1- Desemparedou-se um nicho sem molduras sobre o portal entaipado da viela (parede 
nascente). 

2- A parede nascente apresenta muitas pedras sigladas e está em bom estado. As siglas 
são variadas, aparecem uns 7 ou 8 tipos. Na parede sul não aparece nenhuma. Verificou-
se a continuação da junta (8 A). 

3- A parede meeira apresenta mais pedras sigladas - em muito menor numero que a 
nascente e uma grande abertura rectangular (P6) entaipada com um parapeito de 1,15 
acima do nível do pavimento; parece que se prolongara pelo Io andar. 

4- A parede nascente apresenta sete buracos regulares - entrega de vigas de pavimento 
na parte mais chegada à rua e uma cota de mais ou menos 2,80? 

5- Existem duas aberturas entaipadas na parede poente (N2 e N3). Uma delas (N3) 
descobriu-se até à parede do prédio contíguo (Companhia Nacional de Navegação). 
Situa se esta no sector sul. Parte da empena nascente deste anexo é recente feita em 
tijolo, sendo nítida a linha da primitiva inclinação da cobertura. Aí parecem desenhar-se 
vestígios de qualquer abertura (N4). 

6- Começou-se a desentulhar o arranque do portal P5 no preciso lugar onde bate a sul a 
parede meeira. 

Zona do Io andar (C) 

1- A parede nascente continua em boa pedra, embora sem siglas. Apresenta uma junta 
próxima da rua provocada por qualquer cedência do terreno. 

2- A parede meeira, muito grossa é de fraca qualidade. Quase composta por aberturas 
entaipadas, encosta na parede sul como no rés-do-chão; nesse ponto desenham-se mais 
três aduelas do arco ogival referido em 6B (P5). Só com a demolição desta parede (de 
aconselhar, aliás, à vista do seu estado) será possível a revelação total da abertura -
talvez a mais interessante e reveladora juntamente com P3. 

3- Foi impossível verificar a continuação da zona (8A 2B) por se tratar duma zona 
ainda não pertencente ao Banco. 

Zona do 2o andar 03) 

1- Não foi possível qualquer pesquisa, uma vez que o andar não pertence ao Banco. 
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Zona do 3o andar (E) 

1- O soalho e caixilharias apresentam se em muito mau estado. 
2- A grande parede de pedra nascente acaba; a existente é constituída por blocos de 
cimento de fraca espessura. 

3- Apareceu uma grande porta cancela de madeira. 

4- Há três fogões, dois na parede sul e outro na parede poente. Fl é de pedra, alto, com 
duas aberturas na chaminé, por onde se vislumbra o rio. Está praticamente contido na 
espessura da parede ocupando provavelmente o lugar duma janela ou outros têm apenas 
abertura e chaminé. 

5- As portas são de castanho. 

Zona da Mansarda (F) 

1-0 pavimento apresenta-se em mau estado. 

2- A cobertura está num estado razoável mas é tosca. As vigas são de toros. 

Plantas e cortes à escala 1:50 

Cave 
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Doc38Af 

Boletim da Câmara Municipal do Porto N°1828 f.786/787 17 de Novembro de 1970 

Síntese: Acta de reunião para a aquisição do prédio n°s. 2 a 8, com o fim de ampliar as 
instalações da Casa do huante.  

F.786 
Excerto: 
'Tendo em vista a ampliação das instalações da casa do infante, foram entabuladas 
negociações com os proprietários do prédio sito na Rua da Alfândega, n°s.2 a8. 
Dessas negociações resultou um acordo, mediante o qual, o Município, pelo prédio em 
causa, livre de todos e quaisquer encargos, entregara aos proprietários a quantia de 2 000 
ooosoo. 

F.787 
Assim, 
Proponho: 
1) Que se aprove o processo de aquisição n°. 101/70, por mim rubricado, que vai junto a 

esta proposta e faz parte integrante dela; 
2) Que se promova a aquisição do prédio delimitado a carmim na planta junta, com a 

área aproximada de 275m2, descrito na Segunda Conservatória do Registo Predial do 
Porto sob o n°. 29 891, a fis. 104v. do livro B-95, a Licínio Osório Marinho Alves, 
casado no regime de comunhão de bens, com Ana Augusta Plácido Marinho Alves, 
ou Ana Plácido Marinho Alves, ou ainda Ana Augusta Plácido, doméstica e ele 
gerente comercial, residente na Casa das Rosas, em S. João do Estoril, e de Fernando 
Osório marinho Alves, casado em regime de completa e absoluta separação de bens, 
com Maria Correia Leite de Eça leal, doméstica e ele comerciante, residentes na 
Avenida de Roma, n°.4()-2°andar, direito, em Lisboa, nas condições enunciadas no 
texto desta proposta, com vista à ampliação das instalações da Casa do Infante. 

O SENHOR PRESIDENTE, diz: 

Caso mereça a aprovação de V. Exa., a proposta para a aquisição deste prédio, que é o 
prédio que se segue à casa do Infante, para o lado do rio e casa que permitirá ampliar as 
instalações do Gabinete de História da Cidade lá instalado, desiderato que parece de 
grande relevo na medida em que se poderá dar expansão a tudo quanto se refere ao 
gabinete de História." 
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Oficio n° 338/74 do 
Gabinete de História da Cidade 

Visitei o local. 
Existe, de facto, uma viela - pátio a confinar com o lado Norte da "Casa do Infante" na 
qual vem desembocar a passagem - túnel com entrada pela Rua Infante D. Henrique. 
Na parede que dá para a viela - pátio, do lado Poente, há algumas aberturas com 
gradeamento de ferro que se encontram entaipadas. Contudo a maior (cerca de 
l,5mxl,5m.) ao nível da viela, foi já desentaipada. 
Relativamente a possíveis questões que daqui resultam, há somente a considerar o 
aspecto jurídico. 
Parece que o janelão agora desentaipado teria sido aberto logo na altura da construção 
do prédio e que em determinado tempo, desconhecido, foi agora entaipado. 
Foi agora reaberto passado que foram, possivelmente mais de 50 anos. 
Ora, se o janelão se manteve fechado - do que será preciso fazer prova - durante 30 
anos ou mais prescreveu o direito inerente de ar e luz, prescreveu em suma, o direito de 
ser reaberto. Juridicamente, portanto, parece que a Câmara poderia pedir aos 
proprietários do prédio o entaipamento do janelão e requerê-lo através do Tribunal, se 
porventura fosse recusado. 
Refiro-me aos possíveis danos ocasionados com a reabertura do janelão e ainda o 
aspecto estético a que se deve também atender. 
À consideração superior. 

Porto, Repartição do Património, 21 de Janeiro de 1975 

O Jurista 
Assinatura rubricada ilegível 
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Síntese do processo de ampliação das instalações da Casa do Infante 

Extraído do Dossier de "Casa do Infante" Gabinete de História da Cidade. Câmara Municipal do 
Porto - Direcção dos Serviços de Obras - Gabinete de Equipamento 2385/88, DSO 

CAMÂRA MUNICIPAL DO PORTO 
Direcção do Serviços Centrais e Culturais 

7a Divisão 
Arquivo Histórico 

Exmo. Senhor Director dos Serviços Centrais e Culturais 

N/Ref: 97/83 

Em cumprimento do despacho do Senhor Vereador de Pelouro, de 18 de Março de 03 1983 (na 
sequência da Informação n° 2/83 da D.S.C.C) junto envio a Proposta de Reestruturação dos 
Espaços na 7a Divisão, decorrente da integração do Arquivo Geral na esfera na sua competência. 
Com os melhores cumprimentos. 

Porto e Arquivo Histórico, 18 de Abril de 1983 

O CHEFE DA DIVISÃO 
Manuel Luís Real 

Por proposta dos Exmos. Senhores Vereadores Álvaro dos Penedos e Alberto Baldaque, ficou 
atribuída ao Arquivo Histórico a gestão, em termos adequados, de todo o acervo documental 
relativo à história do município, bem como a organização de publicações culturais. Nesta 
proposta acrescentava-se ainda que "a realização em moldes convenientes dos objectivos desta 
importantíssima Divisão pressupõe a aquisição ou construção do edifício que permita não só a 
instalação do Arquivo Histórico, como também das tarefas de pré-arquivagem indispensáveis". 
O assunto foi apreciado em reunião camarária de 6 de Novembro de 1980, vindo a proposta a 
ser aprovada na globalidade. 
Mais recentemente, por despacho superior de 18 de Março de 1983 (na sequência a informação 
da D.S.C.C. n°. 2/83) foi determinado que o "Chefe da 7a Divisão apresentasse uma proposta de 
reestruturação consequente" e "elaborasse uma parecer sobre a política adrninistrativa a fixa no 
que se refere à instalação da T Divisão". 
Com vista a dar sequência a esta última deliberação camarária dirijo-me de novo a V. Exa., 
expondo os dados que recolhi sobre o assunto e sugerindo a via que me parece mais correcta 
para solucionar o problema. 
Trata-se de uma questão levantada há já perto de 15 anos, pelo Dr. J. Pinto Ferreira, e que 
continua por resolver, não obstante serem conhecidas as circunstâncias gravosas em que se 
encontra arquivada a maioria dos manuscritos, plantas e fotografias do interesse publico. Tais 
documentos já há muito que deviam ter dado entrada no Arquivo Histórico, mas, por falta de 
espaço, continuam inacessíveis aos investigadores e, em muitos casos, até sujeitos a uma 
progressiva deterioração. 
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O esforço para encontrar uma solução tem sido constante tanto por parte da D.S.C.C., como por 
parte do ex-Gabinete de História da Cidade e do Arquivo Histórico, mas, até ao momento, 
diversos circunstancialismos impediram a concretização do projecto. 
Sintetizando as principais medidas levadas a cabo até ao momento, inúmero as seguintes: 

l.Em 12 de Agosto 1969 Director do G.H.C. propôs a aquisição do edifício n° 8 da Rua da 
Alfandega, "para uma ampliação futura e zona protectora da tradicional Casado Infante". 
2.Em sua reunião de 17 Nov. 1970, a C.M.P. deliberou adquirir o edifício "com vista à 
ampliação das instalações da Casado Infante". 
3.A 26 Nov. 1970 lavrou-se a respectiva escritura de aquisição, ("para o citado fim") 
Tendo o prédio custado 2.000contos. 
4.Em 1972 foi nomeado Um Grupo de Trabalho, presidido pelo Dr. Flórido de Vasconcelos (e 
do qual chegou a fazer parte o signatário), com vista à elaboração de um 
Programa para a instalação do Arquivo. 
5Em 21 Nov. 1972 é apresentado o projecto (Reg. Na D.S.O. - 2725/73). Posto a concurso 
respondeu apenas um concorrente e talvez por esse motivo a obra não lhe foi adjudicada. O 
processo encontra-se na D.S.C.C. desde 13/12/74 e tenho em meu poder uma cópia 
6.Em 1975 houve um pedido para o aproveitamento do edifício para 12 moradias particulares, 
mas o projecto não foi aceite, após parecer do Director do G.H.C., de 22 de Julho do mesmo 
ano. 
Julgo que terá sido pouco depois que aí se vieram a instalar os serviços da "Comissão para a 
renovação urbana da área Ribeira-Barredo". 
Já em 7 de Janeiro de 1976 o Director se lamentava que "por circunstâncias várias que não 
interessa aqui referir, o imóvel anexo a esta Casa não foi aproveitado para os fins para que fora 
adquirido, continuado nós a lutar com falta de espaço". 
7.De novo, em 6 Jan. 1978, o responsável pelo Arquivo Histórico Municipal comunicou que 
estava a aguardar "com ansiedade que a Câmara resolva este problema, ficando àquele imóvel 
desocupado pela Comissão , a fim de ser utilizado para este Arquivo." 
8.Em Novembro do mesmo ano foi elaborado um "Parecer respeitante à ocupação do 
Edifício da tradicional Casa do Infante... e aproveitamento da casa anexa...".Aí se apresentava 
um programa sucinto para a utilização dos dois edifícios que constituíram "uma unidade 
funcional e comunicariam entre si, reabrindo-se uma antiga porta que já deve ter tido serventia". 
9.Em 22 Jan. 1979 (pela O.S. n°. 29/79) é nomeado um novo Grupo de Trabalho com vista a 
estudar, entre outros aspectos os ajustamentos a introduzir na estrutura dos Serviços, tendo em 
conta a necessidade de articular o Arquivo Histórico da Cidade com os Serviços do Arquivo 
já existentes, por forma a aumentar a eficiência de ambos".... 
A actividade do Grupo veio ainda a ser orientada por outra Ordem de Serviço, a O.S. n°. 143/80, 
e por um despacho de 2 Fev. 1981. 
10.Além dos aspectos organizativos, o G.T. voltou a debruçar-se sobre os problemas da falta de 
espaço. Foi feito um detalhado inquérito aos Serviços e um levantamento geral dos depósitos 
dos Arquivos Geral e Histórico. Na sequência disso, apresentou um relatório que constitui uma 
peça fundamental para a análise da questão. 
11.Por último, em concordância com a Informação 2/83 da D.S.C., foi lavrado o despacho já 
mencionado, o qual determinava que o chefe da 7a. Divisão "elaborasse um parecer sobre a 
política administrativa a fixar no que se refere à instalação" dos Arquivos. 

Antes de enunciar as medidas que considero de mais premente resolução, convirá, em síntese, 
referir as principais conclusões do Grupo de Trabalho nomeado pela O.S. n° 29/79,acrescidas de 
alguns comentários sobre a situação actual. 

Arquivo vivo (dentro dos actuais Serviços Administrativos) 
Inquiridos 31 Serviços; apenas um não respondeu 
Não têm capacidade de assegurar a conservação do seu próprio arquivo 17 serviços 
Estão arquivados fora dos depósitos centrais os 2888 metros de prateleira. 
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A média de crescimento anual foi estimada em c.87,25 metros 
- 52% dos inquiridos deseja transferir documentos a curto prazo, totalizado c. 1019 
- metros de prateleira. 
- De 1980 para cá nada se fez para aliviar estes arquivos administrativos. 

- Arquivo Geral (ou Arquivo semi-vivo, nas caves dos Paços do Concelho e Palácio 
de Cristal) 

- Nos Paços do Concelho estavam em 1981, c. metros de documentos. 
- No Palácio de Cristal estavam c. 877 metros de documentos 
- O depósito dos Paços de Concelho possui 3157 metros de prateleira, dos quais 443 

metros estão ainda afectos ao Arquivo da Contabilidade. 
- O Depósito do Palácio de Cristal não têm as mínimas condições para arquivo, não 

obstante constituir actualmente o único recurso. Julgo que deve ser transformado em 
armazém da 7a Divisão, para materiais, stock de publicação e espécies de menor 
interesse. 
Hoje estarão ocupadas no Palácio c. 1350 metros de prateleiras 
No Arquivo Geral a situação melhorou um pouco, mas ainda há muita documentação 
empilhada e, como se disse, aguardam para ser incorporados mais de 1000 metros. 

Arquivo Histórico (na Casa do Infante) 
- Em 1981 havia 438 metros de prateleira e c. 470 metros de livros e documentos: 

Numa primeira fase, o problema foi solucionado através da criação de um armazém 
na cave, da utilização parcial do 2o. Andar e da transferência de publicações. 
Há várias centenas de metros para receber, dos quais 240 metros são considerados de 
grande prioridade. Além do ainda se desconhecer o interesse histórico de parte dos 
arquivos existentes nos vários serviços administrativos e que aguardam transferência, 
há que realçar a necessidade de criar condições para a incorporação de inúmeras 
plantas antigas e do arquivo fotográfico do município. 

A solução de todos estes problemas não é fácil e exige que a Câmara encare com 
frontalidade e realismo. 

Quaisquer medidas que venham a ser adoptadas devem ter em conta os seguintes 
resultados: 

- É de evitar a multiplicação dos depósitos, sob pena de dificultar a organização do 
arquivo e aumentar o número de postos de trabalho 
É fundamental que, a par dos problemas da distribuição do espaço, seja tida em conta 
a segurança e a sanidade do ambiente (tipo de instalações, sistemas de alarme, 
arejamento, grau de humidade relativa, etc.). 

- A eliminação e microfilmagem dos documentos não resolvem os problemas de fundo 
e devem ser encarados com a máxima cautela, devido aos riscos inerentes a este tipo 
de operações. 
Os arquivos não são apenas depósitos de documentos e exigem áreas de serviço 
relativamente amplas, sobretudo no que respeita ao Arquivo Histórico 
Deve-se, a todo o custo, evitar a compressão ou empilhamento dos documentos 
arquivados 
O Arquivo Geral deverá ficar o mais próximo possível dos serviços administrativos 
Para obstar a uma maior fragmentação dos depósitos e melhorar as condições de 
organização, impõe-se um aumento da capacidade de armazenagem do Arquivo 
Histórico e a criação de novos espaços para o tratamento técnico e a exploração 
documental 
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- A transferência de tão grande massa de documentos tem de ser realizada com o máximo 
de organização, dependendo esta em parte, do número e qualidade de pessoal com que a 
Divisão vier a ser dotada. 
Atendendo às circunstâncias actuais são poucas as alternativas que se (ilegível): 

Ainda em 1980, num dos seus documentos o Grupo de Trabalho propunha uma solução 
Ideal, " a construção de uma grande silo em local a estudar, ou a aquisição e adaptação de 
um edifício com capacidade (e resistência) para servir de depósito intermédio de Pré-
arquivagenf. 
Teremos de reconhecer que se trata de uma proposta de contornos ainda mal definidos e, 
por certo, a mais cara. Hoje em dia, pensamos que se torna inevitável manter o Arquivo 
Geral dentro dos Paços do Concelho (a menos que se construísse um depósito nas 
imediações; por exemplo, no já tão falado projecto para instalar serviços no terreno do 
parque da pedreira da Trindade), pois as solicitações dos Serviços são constantes. 
Dado que, pelo menos nesta fase, ainda é possível lutar contra a proliferação dos 
depósitos, a estratégia mais correcta a seguir será a de manter um Arquivo Geral de 
proporção média (e estável) e resolver o problema da falta de espaço sobretudo pelo 
crescimento do Arquivo Histórico. O arquivo Geral possui, já neste momento uma 
dimensão apreciável e quase suficiente para manter a documentação do chamado estádio 
"semi-vivo". Pelo contrário, o Arquivo Histórico, não obstante o seu valor documental, 
possui um coeficiente de armazenagem ridículo (apenas 132,6 metros de prateleiras com 
Manuscritos) e é ainda uma pálida imagem da riqueza de documentos históricos que a 
Câmara possui. Além disso, todos os documentos "mortos", mesmo que de reduzido 
interessem para a investigação histórica, por definição, é aí que devem estar e não no 
Arquivo Geral. O crescimento das instalações do Arquivo Histórico toma-se ainda 
necessário para prosseguir o importante projecto de criar, na sua dependência, um 
verdadeiro centro de documentação e informação sobre assuntos portuenses. 

-Em suma: 
Quanto ao Arquivo Geral, propõe-se um reordenamento dos espaços internos e a sua 
ampliação natural para algumas dependências anexas, ainda susceptíveis de recuperar. O 
assunto será objecto de um documento à parte, pois pode aproveitar bastante dos 
trabalhos da Comissão recentemente criada para estudar a transferência de alguns 
Serviços para o exterior do edifício e, consequentemente, proceder a uma redistribuição 
pontual dos espaços que ficaram vagos. 
Quanto ao Arquivo Histórico, toma-se imprescindível também o prolongamento natural 
para o edifício anexo à Casa do Infante que, como se disse foi comprado já em 1970 com 
o objectivo de para aí avançar o Arquivo. 
A importância que representa para a Cidade o CRUARB obriga a que se tenha em 
atenção uma alternativa digna e capaz para a reinstalação dos seus serviços. Julgo que ela 
pode ser encontrada no prédio n°. 37 da Rua da Reboleira, uma casa de fachada 
provavelmente nasoniana, com seis pisos e totalizando uma área aproximada de 700 m2. 
Quanto ao problema do armazém de materiais, para além dos dois pisos inferiores, é 
possível conseguir também boas alternativas na loja do n°, 24 a 30 da Rua da Fonte 
Taurina ou no n°. 26 da Rua da Reboleira. 
Todos estes espaços parecem estar desocupados e a casa, além de ser propriedade da 
Câmara, está já neste momento a ser restaurada, o que virá a tornar a reinstalação muito 
mais barata. 

No que respeita ao prédio anexo à Casa do Infante, a um bom arquitecto não será difícil adaptá-
la às necessidades do Arquivo, conseguindo manter o ambiente actual. E frequente no 
estrangeiro a recuperação de edifícios deste género, seja através de uma total renovação do 
interior, seja mediante o respeito pelos revestimentos de madeira. E mesmo que isto venha a 
onerar um pouco a obra, julgo que o edifício em si e a dignidade do Arquivo por demais o 
justificam. Além disso, com um bom programa elaborado e um projecto consciencioso não será 
difícil encontrar apoios financeiros exteriores à própria Câmara. 
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Segue-se, em termos muito gerais, o esquema da organização prevista para o Arquivo, quando 
os edifícios contíguos estiverem ligados. As instalações da Casa do Infante são respeitadas 
integralmente e, para o prédio anexo, apresenta-se uma distribuição dos espaços muito simples e 
lógica. Teve-se ainda em atenção as ligações funcionais entre as 
Diversas áreas, as quais, não obstante corresponderem a um arranjo condicionado pelas 
características dos edifícios, parem resultar plenamente. 
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SERV.TÉCNICOS E ADM. 
SALA POLIVALENTE 
RECEPÇÃO 
PORTA 
DEPOSITO (L) DEPÓSITO (MS) 
DEPÓSITO (MS) 
S-LEITURA E REFERENCIA 
OFICINA/ LABORATÓRIO 
DESCARGAS 
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DESCARGAS 

Tes* 
ÇilISSÏ 

NOTAS: 
1 - Deposito de plantas, gravuras, postais, fotografias, etc. 
3 - 0 primeiro andar da Casa do Infante ficaria como está: além de funcionar como "salão 
nobre", para recepção especiais, do Município, poderia servir como sala de conferências e 
pequenas exposições do Arquivo, de consultas especiais de documentos, de atendimento aos 
leitores, etc., No mesmo piso situa-se o Gabinete da Direcção. 
6 - Eventual depósito para livros, de menores dimensões 
7/8 - Depósito de manuscritos, com grande capacidade. 
9 - Sala de leitura, com ficheiros, catálogos e uma biblioteca de apoio. O rés-do-chão é 
precisamente a área da localização correcta para o acesso dos leitores. 
10 - Oficina de pequenos restauros, laboratório de reprografia e unidade de desinfestação. 

Parecem suficientemente demonstrados os pressupostos e os objectivos da reorganização dos 
espaços da Divisão. A situação catastrófica em que se encontra boa parte dos arquivos 
municipais - com graves riscos para o seu património histórico e o próprio funcionamento dos 
serviços administrativos - impõe que se tomem medidas corajosas, embora, como se disse por 
mais que uma vez, sem recorrer a soluções espectaculares. 
Bastará providenciar para que se proceda ao alargamento natural dos depósitos já existentes e o 
resto também naturalmente surgirá, pondo à prova a capacidade técnica e a vontade de 
modernização dos serviços. 

Porto e Arquivo Histórico, 18 de Abril de 1983 

O CHEFE DA DIVISÃO 
Manuel Luís Real 
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Processo Administrativo 

Doc.41 ADGEMN 

MINISTÉRIO DA CULTURA 
INSTITUTO PORTUGUÊS DO PATRIMÓNIO CULTURAL 

ASSESSORIA TÉCNICA 

ASSUNTO: Obra de ampliação do Arquivo Histórico do Porto 
REQUERENTE. Câmara Municipal do Porto 
PROC° 84/25-12 (20) 

P A R E C E R 

Pode ser aprovado. 
A Assessoria Técnica considera que o estudo de remodelação e ampliação do Arquivo Histórico 
do Porto apresentado em rase de estudo prévio se encontra em condições de ser desenvolvido. 
As rases futuras de ante-projecto e projecto de execução, deverão ser submetidas a apreciação 
do Ministério da Cultura. 
Deverá ser enviada documentação fotográfica o mais completa possível dos dois Imóveis a 
remodelar, (Casa do Infante e o edifício onde se encontra instalado o C R U A R B ) , incluindo 
tanto fotografias de exteriores como de interiores nomeadamente das salas com pé direito duplo 
que se pretendem sus dividir com maior número de pisos, as zonas onde se pretendem instalar 
os acessos verticais, as fachadas exteriores, o pátio etc., (se possível em papel fotográfico, 
evitando a fotocópia que frequentemente dificulta a percepção. 
No que respeita o estudo apresentado, considera esta A T. que o programa previsto se encontra 
bastante desenvolvido e correctamente integrado na proposta. 
Cbama-se a atenção para a necessidade de colocar um monta-cargas ou qualquer sistema que o 
substitua na zona dos depósitos de manuscritos o qual parece não se encontrar previsto no 
presente estudo. 
Por outro lado levanta-se uma dúvida em relação à subdivisão e acessos dos pisos para depósito 
de manuscritos os quais por leitura do perfil longitudinal parecem ser três, aparecendo indicação 
em planta apenas no r/c e Io andar. 
Cbama-se a atenção para a necessidade de ter o maior cuidado e rigor quanto à abertura de 
novos vãos de interligação entre os três edifícios, nomeadamente os que se encontram marcados 
sobre as fotografias n°s 4 e 5 do alpendre, isto por se considerar que se trata de um conjunto de 
inegável valor. 

(Sem assinatura) 
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Processo Administrativo 

Doc42AHMP 

CAMÂRA MUNICIPAL DO PORTO 
Direcção dos Serviços Centrais e Culturais 

7a Divisão 
Arquivo Histórico 

Exmo. Senhor 
Director dos Serviços Centrais e Culturais 

N/REF: 311/84 
Juntamente com este ofício, tendo a satisfação de poder entregar, para apreciação superior, o 
Programa, Estudo Prévio e Orçamentação das obras de expansão do Arquivo Histórico, no 
seguimento do despacho do Senhor Vereador Alberto Baldaque, de 19 de Setembro de 1983. 
O Programa foi elaborado pelo signatário, com o apoio do Sr. Arqr°. Nuno Tasso de Sousa. O 
Estudo Prévio e o Orçamentação devem-se à equipa deste mesmo arquitecto, do gabinete 
Polipro. 
É de salientar que este estudo não aparece isolado. Ele integra-se num programa coerente de 
revitalização e modernização dos Arquivos Municipais, com vista à salvaguarda de precioso 
património da C.M.P. e à melhora das condições de acesso e informação por parte dos serviços 
administrativos e, sempre que possível, dos próprios munícipes. Como é do conhecimento de V. 
Exa., foi feito há tempos um diagnóstico geral da situação, tendo-se conseguindo, pela primeira 
vez, fazer uma ideia o que são efectivamente os arquivos da Câmara. Após o importante passo 
dado com a integração do Arquivo Geral na 7a Divisão, está a reorganizar-se a montagem dos 
documentos e, não obstante as actuais limitações, fizeram-se já algumas transferências e 
puderam salvar-se colecções de grande valor. Estudou-se uma nova orgânica dos serviços da 
Divisão. Está a preparar-se 
O Roteiro do Arquivo Histórico e já foram publicado a " Lista dos índices e Inventários" e o 
"Catalogo dos Livros de Plantas". Progride em bom ritmo a experiência - piloto de tratamento e 
recuperação da informação por computador. Adquiriu-se moderno equipamento de reprografia. 
Tem-se programado novas edições de divulgação, bem como exposições documentais, 
utilizando as espécies do Arquivo Histórico, Estão a ser lançadas as bases de um futuro Centro 
de Documentação de História Local. Pediram-se meios para garantir a segurança das instalações 
e a sanidade dos depósitos, etc., etc. É pois, com optimismo que apresento mais este Estudo, 
permil índo-me sublinhar que dele muito depende o futuro deste Serviço e o êxito do referido 
Centro de Documentação, o qual poderá vir a afirma-se como uma experiência inédita neste país 
e, como taL, passível de atrair subsídios externos para o financiamento das obras e obtenção de 
equipamentos. (A este propósito, recordo o memorando que apresentei há alguns dias atrás). 
Quanto ao orçamento apresentado pelo Sr. Arquitecto Tasso de Sousa sublinho que ele aponta 
para custos relativamente baixos. Estudaram-se três alternativas diferentes, sendo agora 
apresentada, aquela que pareceu dar maior capacidade de depósito e mais segurança aos 
documentos, a que menos interfere com as estruturas, e, ainda, a mais barata e respeitadora dos 
imóveis pré existentes (Casa do Infante e Casa do gaveto SW). Ela é também, sem dúvida, a de 
concretização mais rápida e permite avançar por etapas, sem colisão com a normal actividade do 
Arquivo Histórico. 
Antes de finalizar, manifesto ainda regozijo por ver este Estudo bem acolhido pelo Instituto 
Português do Património Cultural, cujo parecer muito dignifica o processo em curso. 
Com os melhores cumprimentos 

Porto e Arquivo Histórico, 6 de Novembro de 1984 
O CHEFE DA DIVISÃO 

Manuel Luís Real 
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Doc.43 AHMP 

CAMÂRA MUNICIPAL DO PORTO 
CRUARB/CH - Projecto Municipal para a Renovação Urbana 

Do Centro Histórico do Porto 

INFORMAÇÃO N° 112/85-S 

Entende o CRUARB sistematizar da seguinte forma um parecer relativamente ao Projecto de 
Remodelação e Ampliação do Arquivo Histórico da Cidade, nomeadamente no que diz respeito 
à remodelação da chamada Casa do Infante, e no que se refere à Ocupação do Edifício Anexo -
gaveto da Rua da Alfândega com a Rua da Fonte Taurina - actual Sede deste Gabinete. 
1 - Instalações do CRUARB 
2 - Funcionamento da Casa do Infante 
3 - 0 Projecto de Remodelação e Ampliação do Arquivo Histórico 

1 - Instalação do CRUARB 
O CRUARB - Comissariado para a Renovação Urbana da Ribeira-Barredo iniciou a sua 
actividade por Decreto-Lei n° 315/74, no edifício com o número 128 da Rua Gonçalo Cristóvão 
tendo transferido as suas instalações para o Edifício anexo à Casa do Infante - Rua da 
Alfândega, 2 a 8 para que de forma mais eficiente pudesse acompanhar as obras de Recuperação 
de edifícios degradados na Ribeira-Barredo assim como de forma mais directa pudesse contactar 
as populações envolvidas, ah residentes. 
O edifício referido encontrava-se altamente degradado pelo que o mesmo Gabinete nele 
interveio primeiramente optando por metodologias de '"Restauro" da sua estrutura original 
constituída por elementos verticais - pilares de secção quadrada em cantaria de granito - e por 
elementos horizontais - vigas em madeira e castanho. 
Para compartimentação funcional do Gabinete foram instaladas paredes divisórias facilmente 
amovíveis, sempre que necessário, sem que nunca fosse comprometida a pureza da estrutura 
original do Edifício 
Desenvolve-se por quatro pisos, cada um possuindo um pequeno e "leve" equipamento 
sanitário. 
No rés-do-chão foi instalado um Armazém, de materiais de construção e de elementos 
construtivos encontrados, de interesse patrimonial assim como pequenas dependências 
destinadas à Fiscalização de Obras. 
O Io andar foi destinado à Recepção, Exposições e Visitas de Estudo e Conferências 
relacionadas com a actividade desenvolvida pelo CRUARB. 
No 2o andar, e por meio dos painéis amovíveis já referidos, foram criadas dependências onde se 
instalam actualmente: o Gabinete do Coordenador, os Gabinetes dos Directores de Obras, 
Secretaria, Contabilidade e Serviço de Expropriações. 
No 3o andar instalou-se o Sector de Arquitectura, Sala de Desenho, Engenharias de 
Electricidade, Águas e Saneamento e Sala de Cópias heliográficas. 
Solicitado pela Presidência da Câmara Municipal do Porto, e conforme Ordem de Serviço n° 
315/83, para emissão de um parecer relativamente ao Projecto de Remodelação e Ampliação do 
Arquivo Histórico - Casa do Infante para o Edifício onde está actualmente instalado o 
CRUARB, iniciou este Gabinete imediatamente os Estudos e iniciativas tendentes a uma 
possível transferência para outro Edifício situado no Centro Histórico com condições 
semelhantes para o exercício da sua actividade e com a dignidade correspondente do seu 
prestígio nacional e internacional como Gabinete de Recuperação Urbana. 
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Iníciou-se um trabalho de Projecto de Arquitectura para instalação do CRUARB num edifício 
do Séc. XVm situado na Praça da Ribeira o qual se revelou não possuir áreas e características 
arquitectónicas satisfatórias para o efeito. 
Encarou-se a alternativa da "Casa da Rosa Padeira", à Rua de Reboleira, já recuperada e que se 
destina a Centro Cultural Polivalente, que não reúne no entanto as condições necessárias para a 
Reutilização pretendida. 
Deve referir-se que muito antes da apresentação deste Projecto de Remodelação e Ampliação do 
Arquivo Histórico - Casa do Infante realizou o CRUARB um Estudo de Arquitectura visando a 
ampliação da mesma Casa para montante com objectivos de melhoria das suas instalações e 
dinamização do interior do Quarteirão em que o mesmo se situa e que é limitado pela Rua da 
Alfândega, Rua da Fonte Taurina, Rua de S. João e Rua do Infante. 
Trata-se de uma obra de relativamente fácil execução, de grande interesse para a Casa do 
Infante, para a área, e mesmo para a Cidade pois muitos Espaços ali existem esperando 
reutilizações condignas, vários percursos antigos ah aguardam a sua reactivação, alguns 
conjuntos de edifícios de grande interesse patrimonial ah se encontram como que esquecidos de 
serem cenário de actividades humanas. 
O Edifício da Rua da Alfândega onde está instalado o CRUARB está incluído, no seu Plano 
Geral de Reordenamento da Área da Ribeira-Barredo e do Centro Histórico do Porto, para 
funcionar logo que possível, como Espaço de Exposições dentro do que pensávamos ser o 
âmbito de actividades de divulgação cultural da Casa do Infante ou de qualquer outra Divisão da 
C. M. Porto ou Instituição vocacionada para o efeito, tendo sempre em linha de conta a sua 
magnifica Estrutura arquitectónica que importa não comprometer, mas antes pelo contrário 
realçar e revalorizar. 

2 - 0 Funcionamento da Casa do Infante 
Embora o Arquivo Histórico funcione neste Edifício de grandes tradições na História da Cidade, 
com necessidades de melhorias e expansão compreensíveis, verifica-se já há alguns anos a 
ampla e louvável abertura da Casa do Infante, não só a especialidade e estudiosos mas também e 
principalmente a numerosos visitantes nacionais e estrangeiros - personalidades, grupos 
culturais, associações, escolas e ao Turismo em geral. 
Ali são organizados Encontros, Conferências e Exposições de âmbito cultural claramente 
motivados para o público pela famosa Casa cuja visita sempre se revela interessante e 
compensadora pelo lugar e pelos elementos arquitectónicos que apresenta. 
Assim, coloca-se agora, com a apreciação deste Projecto, a seguinte questão: 
Como resolver a reorganização e expansão do Arquivo Histórico da Cidade se para tal for 
necessário reduzir ou anular o papel de divulgação cultural da Casa do Infante? 
Compreensivelmente o Arquivo Histórico necessita expandir-se, reformular-se proteger-se, 
melhorando as suas condições de segurança, mas também parece evidente que o valor histórico, 
arquitectónico e cultural do Edifício que o obriga, a partir do momento em que foi aberto à 
visita das populações, não mais às mesmas deveria ser encerrado sob pena de se correr o risco 
de passar a franquear a porta a alguns que se admite poderem recolher em melhores condições 
preciosos dados que informem os seus estudos em favor dos muitos que num contacto directo, 
simples Exposição ou curta visita guiada podem conhecer ou melhorar as perspectivas histórico 
culturais da nossa Cidade onde vivem ou que visitam. 

3 - 0 Projecto de Remodelação e Ampliação do Arquivo Histórico 
O projecto apresentado, que se torna necessário elogiar pela apresentação e forma gráfica e 
escrita como propõe resolver a Reorganização e Ampliação do Arquivo Histórico, enquadra-se 
dentro de uma perspectiva programática que prefere contemplar preferencialmente os 
compreensíveis interesses daquela Divisão em desfavor da Divulgação cultural directa atrás 
referida para o que apresenta propostas de obras que implicam o encerramento ao público de 
espaços actualmente franqueados assim como algum sacrifício da correcta leitura da bonita 
Estrutura já descrita do Edifício da CRUARB. 
Assim, afigura-se digno de registo na apreciação deste Projecto: 
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a)A proposta de criação de um Espaço, situado no actual Armazém do CRUARB, com uma área 
de cerca de 70 metros quadrados eu é, caricatamente, designado por Auditório em alternativa ao 
actual Salão de Conferências situado na Casa do Infante que possui dimensões muito superiores 
- cerca de 200 metros quadrados - com arejamento, pé-direito, condições acústicas e gerais 
mais adequada para o efeito. 
b) A proposta de criação de uma Sala de Exposições, situada no Edifício do CRUARB, com 
uma área aproximada de 160 metros quadrados em alternativa nos actuais Espaços de 
Exposição, situados na Casa do Infante e com uma área total de cerca de 900 metros 
quadrados!... 
c) A proposta de instalação de funções menores - Sanitários, Bengaleiro e Cabine de Segurança 

- nos bonitos alpendres em cantaria de granito actualmente disponíveis Casa do Infante para 
Escultura e outras manifestações de Exposição ao ar livre que não mais poderão efectuar-se. 
As propostas de projecto descritas em a) e b) são claramente reveladoras das intenções de 
redução drástica das actividades de Divulgação Cultural directa cujos êxitos, qualitativos e 
quantitativos, recentes, ninguém poderá por em dúvida, verificando-se em c) a reutilização de 
espaços de grande valor arquitectónico e patrimonial, que valem por si actualmente, mas que 
não mais poderão ser devidamente apreciados e vividos nem permitirão a realização daquelas 
actividades culturais. 
Também com a proposta de instalação de Depósitos de Manuscritos nos actuais Salões de 
Conferências e Exposições situados na Casa do Infante e que implicam a construção de pisos 
intermédios com colocação de estantes de pelo menos 2 metros de altura ficara perdida a leitura 
de conjunto daqueles espaços. 
d)A proposta de ocupação do Edifício do CRUARB, embora não comprometendo a sua 
estrutura geral, ao satisfazer as funções pretendidas para Ampliação do Arquivo parece 
desvalorizá-la com a criação de: um monta-cargas absorvendo a prumada de três enormes 
pilares em cantaria, um Sanitário colocado no lado Poente e portanto voltado à Rua da 
Alfandega e um entre-piso entre o actual 2o andar e o vão do telhado. 
e)A proposta descreve por outro lado a abertura de vãos, actualmente encerrados, situados nas 
paredes de meação entre a Casa do Infante e o Edifício do CRUARB o que permitirá no futuro 
melhor compreender a evolução histórica dos mesmos com a criação de percursos actualmente 
interrompidos o que muito valorizará todo o conjunto em questão. 

Conclusão 
Sistematizados que foram desta forma estes três níveis de apreciação deste Projecto poderá 
concluir-se que: 
Io - Esta solução arquitectónica se apresenta como muito bem elaborada embora em possível 
fase projectual posterior, se espere que sejam reconsideradas algumas destas ou outras questões 
para que os valores patrimoniais em presença resultem ainda mais valorizados. 
2o - Este projecto de Arquitectura baseia-se em Bases Programáticas com as quais não 
poderemos concordar uma vez que claramente se descobre pela análise cuidada do mesmo que a 
Casa do Infante iria, com a sua concretização, abrir as portas a minorias utentes do Arquivo 
Histórico preferivelmente à grande quantidade de cidadãos nacionais e estrangeiros que ah tem 
encontrado um magnífico local de Cultura viva através das Exposições e Conferências que 
patrocina. 
3o - Se torna muito urgente a resolução das necessidades de ampliação e reorganização âo 
Arquivo Histórico cujo Património bibliográfico é inestimável e até justificativo da construção 
de um edifício de construção nova. Este Projecto, a concretizar-se, deveria ser executado talvez 
pelo mesmo Gabinete, que na elaboração do Projecto agora apresentado revelou boa 
compreensão do Programa fornecido. 
4o - Propõe o CRUARB, e depois de ponderados os interesses das Instituições em presença; a 
Divulgação Cultural e Turística destes valores patrimoniais de elevada importância; o 
ordenamento urbanístico correctamente integrado da Área da Ribeira-Barredo e portanto do 
Centro Histórico do Porto: 
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a) Que a Casa do Infante continue a assumir o seu papel de Casa de Cultura, aberta às mais 
variadas manifestações culturais dignamente representativas - Exposições, Conferências, 
Debates. 
b) Que a Casa do Infante não se encerre sobre si própria no cumprimento de uma função 
específica mas que se abra pelo contrário e cada vez mais à vivência dos seus elementos 
construídos e reconstruídos assumindo-se como Espaço Histórico de grande importância na 
Cidade cujo interesse didáctico não aceita qualquer contestação. 
c) Que o Edifício, actualmente ocupado pelo CRUARB, e logo que a este Gabinete possa ser 
concedido um outro para exercício da sua importante actividade seja reutilizado exclusivamente 
como Espaço de Exposições. Torna-se claro que é importante divulgar a sua Estrutura e outros 
elementos construídos que poderão conferir a essas manifestações um cenário apropriado de 
apreciável qualidade arquitectónica e espacial. 
d) Que se proceda ao Estudo de Reordenamento de toda a Unidade de Quarteirão em que se 
situa a actual Sede do CRUARB e a Casa do Infante no sentido de redescobrir e reutilizar um 
conjunto arquitectónico de grande valor patrimonial que aguarda pela sua revitalização. 
e) Que sejam tomadas medidas de fundo para resolução do importante problema do Arquivo 
Histórico da Cidade cujo inestimável acervo requer condições de segurança que nenhum destes 
edifícios antigos poderá proporcionar. 

A demora verificada na emissão deste parecer deve-se, conforme foi referido, ao tempo 
necessário para a concretização de Estudos alternativos solicitados pela Presidência da Câmara 
assim como a análise consciente de uma questão tão complexa, num quadro de grande 
actividade deste Gabinete na concretização de outras tarefas. 

Discutido e aprovado pelo Corpo Técnico do Gabinete e depois de consultado o Professor-
Arquitecto Viana de Lima, Consultor do CRUARB. 

Porto 12 de Julho de 1985 

O Arquitecto 
António Cardoso Moura 
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Processo Administrativo 

Doc44AHMP 
D.S.C.C. -7a. Divisão - Arquivo Histórico 
Segurança das instalações, controlo do ambiente dos depósitos 
Ampliação do Arquivo Histórico e A Geral 

Memorando 
Arquivo Histórico 

Segurança 
- Pedida desde 1982 a revisão da instalação eléctrica da casa do Infante, bem como a 
instalação de um sistema de detecção automático de incêndio (of°. 63/82, 191/82, 25/83, 
271/86, 56/87; diversos relatórios e memorandos; plano de actividade) 
-Projecto do sistema de detecção e de extinção automática de incêndio, apresentado em 
1982 pelo Engenheiro Luís Teixeira de Melo, e cujo orçamento era então de 1 094 
500$00. Estimativa actualizada pela DSO, em Março 1987: 3 300 000$00 
-Dificuldade de execução do projecto eléctrico através dos serviços da Câmara; 
necessidade do respectivo acompanhamento por um arquitecto (Inf°. DSO 24/87-GE). 
Estimativa da DSO para a obra de revisão da instalação eléctrica (Março 1987): 3 000 
000$00 
-Trabalhos complementares de construção civil, bem como isolamento do vão do 
telhado e fecho da caixa do elevador estimados pela DSO, em Março 1987, em 10 000 
000$00 
-Solicitada a colaboração do arquitecto para a fase de revisão dos candeeiros (OF. 
210/87) e iniciados contactos para adiantar o isolamento do vão do telhado, ainda com 
verbas do corrente ano 

Controlo do Ambiente 
-Pedida desde 1981 a instalação de condicionamento de ar no actual depósito de 
manuscritos, com controle dos indices de temperatura e humidade relativa (Of°. 235/81; 
vários relatórios e planos de actividade) 
- Projecto apresentado em 1982, pelo engenheiro Luís Teixeira de Melo, e cujo 
orçamento era então de 1 440 000$00. Estimativa actualizada pela DSO, em Março de 
1987: 4 200 000$00 

Ampliação das Instalações 
-Pedidas desde 1981 (Of. 104/81), sendo depois apresentada, em Abril de 1983, uma 
"Proposta de Reestruturação dos Espaços na 7a Divisão". Em consequência deste 
documento e por deliberação do Sr. Vereador do Pelouro da Cultura, foi pedido um 
estudo ao Arquitecto Nuno Tasso de Sousa 
-Estudo Prévio concluído em 1984: foi deliberado em Câmara o pagamento à Prolipo; 
aguarda-se a discussão e aprovação do Estudo pelo Executivo. Como se trata de um 
edifício classificado, foram apresentados ao IPPC os elementos do projecto, tendo 
merecido a concordância deste órgão. O CRUARB, embora considerando a necessidade 
da expansão do Arquivo, colocou reservas à solução preconizada. 
-Orçamento preparado em 1984: 22 300 000$00 - construção civil e equipamento 
eléctrico; 11 400 000$00 - segurança e climatização 
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Arquivo Geral 

Segurança 
-assunto várias vezes referido desde 1983, ano da integração do arquivo na T Divisão. 
Na sequência do relatório apresentado pelo Serviço à nova Câmara (inícios de 1986), 
ficou o Sr. Presidente bastante alarmado com a informação de que na cave dos Paços do 
Concelho se encontrava um " vulcão latente", com milhares de metros de prateleira com 
papel, sem os mínimos meios de protecção contra incêndio e, logo ao lado, a central de 
aquecimento e diversas oficinas 
-O Sr. Presidente da Câmara nomeou uma comissão formada por elementos do B.S.B. e 
de TOAGA que, logo em Março de 1986 concluiu um extenso relatório e orçamento da 
obra. Até hoje o Arquivo não teve mais notícias do assunto, razão por que se tentou 
desencadear o processo, com o ofício 182/87 
-Orçamento então apresentado (Março 1986): Ia. Fase 4 300 000$00; 2a. fase 11 000 
000$00 
Abrange o Arquivo Geral, restantes espaços da cave e os demais pisos dos Paços do 
Concelho; inclui a compra de extintores, aplicação de portas contra-fogo e a instalação 
de um sistema de detecção automática de incêndio 

Controlo do Ambiente 
-Pedido um estudo através do of. 125/83, de que se perdeu rasto 

Ampliação das Instalações 
-Assunto múltiplas vezes referido, inclusivamente antes da integração do Arquivo Geral 
na Divisão em 1983 
-Apresentada em 1984 uma proposta destinada à Comissão encarregada do processo de 
mudanças dos Serviços Municipais. Seguiu junto ao Of. 78/84, mas não teve qualquer 
andamento 

Foram realizadas VISTORIAS, já por diversas vezes, sendo de destacar os três últimos 
relatórios: 

-BSB/DSTE: Março 1986 - Relatório. Segurança. Edifício dos Paços do Concelho 
-BSB: Março de 1987 - Informação de vistoria n°. 57- D/87, à Casa do Infente 
-DSTE: Abril 1987 - Relatório de vistoria à instalação eléctrica do Arquivo Histórico, 
bem como possíveis medidas a tomar 

Porto e Arquivo Histórico, 9 de Setembro de 1987 

O Chefe da Divisão 
Manuel Real 
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Processo Administrativo 

Doc.45 AHMP 

CAMÂRA MUNICIPAL DO PORTO 
Direcção dos Serviços Centrais e Culturais 

Ref:Infn0 248/87 

Na proposta de Orçamento desta Divisão para 1989 foram previstos 30 000 000$00 na rubrica 
09. 07.03. com vista à concretização das obras mais urgentes para segurança e controlo do 
ambiente no Arquivo Histórico e Arquivo Geral e, ainda, com a intenção de facilitar o arranque 
do processo de ampliação das instalações. 
Já havíamos pedido 16 000 000$00 para o corrente ano, mas foi-nos atribuída apenas a escassa 
verba de 18 000$00! Por outro lado - e na suposição de que a rubrica orçamental se poderia 
mais correctamente inserir no âmbito da DSO - verifica-se que não houve também qualquer 
transferência da verba pedida (nem mesmo parcial) para o orçamento da Direcção dos Serviços 
de Obras. 
Acresce o facto de que, em Março de 1986, foi apresentado à Exma. Presidência um relatório 
conjunto do BSB e TOAGA sobre a segurança do Arquivo Geral e do próprio edifício dos 
Paços do Concelho. Ora o relatório incluía já uma previsão orçamental, e esta não veio 
igualmente a ser considerada no Orçamento aprovado para o corrente ano. 
Apenas tive conhecimento do assunto há cerca de um mês, depois de ter perguntado, por oficio, 
qual a situação do problema. 
Creio que a falta de dotação de verbas para obras na 7a Divisão não se ficou a dever a qualquer 
má vontade das entidades por onde os processos têm circulado, nem mesmo a insuperáveis 
carências de meios. De facto não houve até ao momento, qualquer despacho que levasse a 
concluir por algumas destas circunstâncias. Ao que parece, dever-se-á mais a uma objectiva 
descoordenação entre os serviços, descoordenação que por muitas vezes os ultrapassa, devido ao 
gigantismo da máquina administrativa e ao volume de assuntos a tratar por cada uma das 
entidades envolvidas. 
Tendo em conta este facto, entendi ser a altura conveniente de apresentar um memorando sobre 
todas as questões que afectam a segurança, a salubridade e disponibilidade de espaço da 
Divisão, solicitando a máxima atenção para os riscos que as instalações e os documentos (tanto 
históricos, como administrativos) estão a correr. Mais solicito que este documento seja 
analisado em todas as suas implicações, nomeadamente quanto à preparação do Plano de 
Actividades e Orçamento para 1988. 
Com os melhores cumprimentos 

Porto e Arquivo Histórico, 10 de Setembro de 1987 

O chefe da Divisão 
Manuel Real 
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Processo Administrativo 

D o c 4 6 A H M P 

D.S.C.C. - 7a DIVISÃO - ARQUIVO HISTÓRICO 
INSTALAÇÕES. Faha de segurança; saturação dos depósitos; problemas funcionais 

1.1- Necessidade imediatas 
Segurança (A. Histórico e A Geral) 
Aumento de 2000 m de prateleiras (Cave do Palácio e depósito suplementar para stock de 
publicações) 
Área para as operações de pré - arquivagem: desinfestacão; triagem e selecção; microfilmagem 
e eliminação de documentos (Arquivo Geral) 
Aprovação do alargamento do Arquivo Histórico (Estudo Prévio de expansão da Casa do 
Infante ou Edifício construído de raiz, com base no programa já elaborado) 

1.2 - Estratégia a curto e médio prazo 
Agendar para reunião do Executivo, a análise do Estudo Prévio de expansão da Casa do Infante 
Concretizar os projectos de climatização dos depósitos e segurança das instalações 
Ampliação da área de depósito do Palácio de Cristal (com mais de 1 100 metros de prateleiras), 
se bem que seja uma instalação condenada médio prazo 
Alargar a área do Arquivo Geral, para leste, a fim de instalar os Serviços de Pré-arquivagem 
Estudar a possibilidade de criar um depósito autónomo para o stock de publicações municipais 
Concretizar a ampliação do Arquivo Histórico 

1.3- Estratégia a longo prazo 
É importante definir uma politica de desenvolvimento a longo prazo, tendo em conta quatro 
níveis arquivísticos, cada qual com sede própria: 
- Arquivo Vivos: dependentes das repartições administrativas e organizados sob orientação 
técnica da Divisão de Arquivos, que exercerá funções de inspecção. 
- Arquivo Central Administrativo: na cave dos Paços do Concelho, exercendo parte das 
funções do actual Arquivo Geral que, neste momento, acumula também as funções de pré-
arquivo. 

Pré-Arquivo: a instalar num edifício próximo dos Paços do Concelho, com capacidade não 
inferior a 5.000 metros de prateleiras (por ex. na Casa dos Pestana, no edifício a construir na 
pedreira da Trindade, etc.) 
- Arquivo Histórico: na Casa do Infante e edifício anexo (como propõe a T Divisão) ou 
edifício a construir de raiz (como propõe o CRUARB) 
- É de evitar a proliferação de depósitos. A divisão clássica define a instalação de documento 
em três estádios sucessivos: a. vivos; a. intermédios; a. morto. A criação de um quarto nível (a 
central administrativo), distinto do Pré-arquivo, é uma opção mais moderna, já utilizada, por 
exemplo, pelo Ayuntamento de Madrid. 

1.4 Proposta de calendarização das próximas iniciativas 

- 1988 - Aprovação do Estudo Prévio e execução do Projecto de ampliação do Arquivo 
Histórico. 

- Alargamento do depósito do Palácio, procurando local condigno o avião armazenado na cave 
Criação de novas instalações para o consultório médico existente na cave dos Paços do 
Concelho 
Escolha de novas instalações para o CRUARB 
Sondagem de fontes de financiamento: orçamento do arranque das obras 
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1989 - Conclusão do projecto de expansão do Arquivo Histórico 
- Abertura do concurso da Ia fase das obras, dentro da Casa Infante 
- Alargamento do Arquivo Geral, para a ala leste da cave 

Criação de novas instalações para o CRUARB 
- Preparação do concurso para a 2a fase das obras de expansão do AH., a iniciar no ano 
seguinte 

Estudar a futura localização do depósito de Pré arquivagem, a separar do arquivo central 
administrativo 
1990 e ss. - Conclusão das obras de alargamento do Arquivo Histórico 

Eliminação do depósito do Palácio de Cristal. Reaproveitamento de estantes 
-Estudo da área envolvente da Casa do Infante, sobretudo no interior do quarteirão, com vista a 
uma possível ocupação futura. 
-Cativação de um prédio (ou terreno) para instalar futuro depósito de Pré-Arquivagem (Casa dos 
Pestanas?) 

1.5 Estimativa de custos, para apoio a uma decisão sobre a proposta de estratégia a respeito das 
instalações do Arquivo 

-Cave do Palácio: - ampliação de área de depósito para albergar mais 1 100 m de prateleiras 
construção civil: c. 100 contos 
estantes compactas (amovíveis): c. 3 000 contos (F.RAMADA) 

c. 6.500 contos (FOC) 
Haverá vantagens em comprar do tipo FOC, se forem estantes para reaproveitar mais tarde no 
Arquivo Geral. O modelo F.RAMADA tem maior dificuldade de movimento das estantes 
Arquivo geral - ampliação da área de serviços, para a zona do consultório médico construção 
civÙ - c. 200 Contos: 
-segurança contra incêndio: c. 8500 contos (1987) 
-renovação do ar e controlo do ambiente: 

Arquivo Histórico - revisão da instalação eléctrica na Casa do Infante: C. lOOOcontos 
instalação do sistema de segurança contra incêndio: 1095 contos (em 1987) 
climatização do 3o andar: 1440 contos (em 1987) 
ampliação das instalações para prédio anexo 39.200 contos (1984) 

Porto e Arquivo Histórico, 18 de Janeiro de 1988 
O CHEFE DA DIVISÃO 

Manuel Luís Real 
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Processo Administrativo 

DOC.47ÂHMP 

CÂMARA MUNICIPAL DO PORTO 
Direcção dos Serviços Centrais e Culturais 

Ref: Inf n°. 20/88 da D "H 

Nos termos da deliberação da Câmara Municipal em reunião ordinária privada, de 
1988,04.14, cumpre-nos informar o seguinte: 

1. O interesse que actualmente ainda reveste o estudo 
1.1 A expansão do Arquivo Histórico é uma necessidade absoluta e inadiável para 

a Câmara, por quatro motivos: 

a) Para resolver os graves problemas com que se debatem os arquivos 
administrativo; 

b) Para salvar o riquíssimo património documental do Município, dado que por 
falta de condições, ainda andam fora do Arquivo Histórico muitíssimos 
documentos do século passado e alguns ainda mais antigos, chegado ao 
Século XVI (!); 

c) Para solucionar a constrangente saturação a que chegaram os arquivos 
centrais, onde inclusive se assiste à insólita desproporção de apenas 
280metros lineares de prateleiras com documentos no arquivo morto, contra 
os 6410 metros estimados para toda a Câmara, em 1987 (!); 

d) Para permitir o desenvolvimento do próprio Arquivo Histórico, com maior 
capacidade de lugares para a leitura (cuja sala, actualmente, apenas comporta 
4 mesas) com melhor instalação da biblioteca de assuntos portuenses e centro 
de documentação de historia local (que passariam a dispor de sala própria) e, 
finalmente, com a criação de um serviços educativo de apoio às camadas 
estudantis mais jovens, nas quais se irão recrutar os futuros utilizadores do 
Arquivo. 

1.2 Os estudos já realizados incluem um Programa minucioso das instalações 
necessárias, programa que permanece actual e não pode ser desperdiçado. 
Trata-se do programa mais cuidadoso até hoje feito para um arquivo 
português e que tem merecido rasgados elogios por parte de diversas 
entidades. 
Para além da análise dos espaços e dos circuitos, o programa desce 
pormenores quanto ao mobiliário, ao equipamento, às condições ambientais, 
às capacidades de instalação e de utilização, etc. É de salientar que, de 
acordo com dados estatísticos disponíveis, se conseguiria resolver todos os 
problemas actuais de falta de espaço e se obteria ainda a possibilidade de 
crescimento para os próximos quinze a vinte anos. 

1.3 Quanto ao Estudo prévio, ele reveste-se igualmente de excepcional qualidade 
a ponto de ter sito autorizado sem objecções por parte do IPPC. Mesmo 
sendo o edifício considerado Monumento Nacional. Trata-se de uma 
proposta inteligente de aproveitamento dos espaços existentes, ligando-os à 
casa anexa através de portas actualmente dissimuladas, mas que outrora 
serviram para articular as duas casas. Há também a recuperação da memória 
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de alguns alinhamentos antigos e de pavimentos que existiram no passado e 
estavam esquecidos. 
Sendo pouco intervencionista, o projecto torna-se assim relativamente mais 
barato de execução. Além do mais, será a solução mais rápida. 
Por todos estes motivos, parece que se mantêm as razões para perfilhar o 
estudo já traçado, reconhecendo-o ainda como actual e de indiscutível 
interesse para o Município. 

2. Quem é o autor do Estudo Prévio 
2.1 O verdadeiro autor do Estudo Prévio é o Arqt° Nuno Tasso de Sousa, O 

próprio 
Programa foi por ele elaborado em coordenação com o Arquivo Histórico e o 
estudo arquitectónico é da sua exclusiva responsabilidade. Nenhum outro 
técnico do Polipro teve papel activo no processo, a não ser um desenhador. 
No entanto, o Arqt°. Tasso de Sousa elaborou o Estudo como arquitecto e 
gerente da Polipro, em cujo nome assinou a proposta de honorários. 
2.2 A saida do Arqr°. Tasso de Sousa da Polipro não parece constituir 
problema para a Câmara, desde que fique proprietária do Estudo, para 
posteriormente o poder recomeçar com quem entender que dê melhores 
garantias ao respectivo desenvolvimento. 

2.3 Quanto ao pagamento, não parece haver dúvida que ele deva ser feito à 
Polipro pois foi a entidade que oficialmente estabeleceu os contactos 
com a Câmara. 

2.4 Julgo que o Sr. Advogado - Sindico, na sua informação n°. 61/88 (fl. Deste 
processo), define claramente qual a melhor via para resolver o problema do 
pagamento, acautelando no entanto os interesses da Câmara. De acordo com 
a mesma "a melhor solução é lavrar-se agora o acto notarial que irá 
regularizar a situação, com a satisfação do "visto" do Tribunal de Contas. 
Porém, entendo conveniente que nesse acto notarial intervenham, além da 
POLIPRO, o Arqt°. Tasso de Sousa, o que evitaria eventuais problemas 
futuros de direito de autor. 
Por outro lado, deveria ah constar uma clausulas nos termos da qual a CMP 
se reserva no direito de adjudicar a quem muito bem entenda a elaboração do 
Desenvolvimento e projectos consequentes aquele estudo prévio, sem que 
daí advenham quaisquer direitos à POLIPRO e ao Arqt° Tasso de Sousa, 
caso não sejam os adjudicatários. 

3. O prosseguimento do Projecto 
3.1 Permito-me acrescentar uma nota para o facto de ser necessário que a 

Câmara analise, logo que possível, o conteúdo do Estudo, a fim de que seja 
tomada uma posição definitiva quanto ao prosseguimento do projecto. 
3.2 Lembrarei que estão em confronto duas teses: 
a) A deste Serviço, que defende o prosseguimento do Estudo tal como está 
apresentado pelo Arquitecto e que mereceu a inteira concordância do IPPC, 
cujo parecer diz expressamente que "o programa previsto se encontra 
bastante desenvolvido e correctamente integrado" (1984.10.16) 
b)A opinião do CRUARB que, embora elogiando o estudo, o acha 
"justificativo da construção de um edifício de construção nova". 

3.3 Sublinho que ampliação para o edifício anexo é a solução mais rápida e mais 
barata. 

3.4 O edifico anexo, onde presentemente se encontra instalado o CRUAB, foi 
adquirido pela Câmara em 1970, por 2 000 contos, "com vista à ampliação 
das instalações da Casa do Infante" (deliberação da Câmara em 17 de 
Novembro de 1970). Em 1972 chegou a obra a ser posta a concurso, mas o 
processo foi interrompido, estando agora a proceder-se à sua revisão. Um 
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despacho da Presidência de 1983.07.27 (deliberação n°. 354/83), chegou 
mesmo a determinar que "por conveniência urgente de serviços determino 
que os Serviços do CRUARB actualmente instalado na Rua da Alfândega 
sejam transferidos, até ao fim do corrente ano, para o edifício a renovar na 
Praça da Ribeira n°. 1 a 3". 
Não encontrei qualquer deliberação a revogar este despacho, mas a 
transferência não chegou a efectuar-se. 

3.5 No caso de se optar por um edifício de construção nova - solução mais cara 
e demorada, se bem que preferível do ponto de vista funcional, pois, o ideal, 
seria conseguir um edifício moderno, integralmente concebido nos termos do 
programa - julgo que a Câmara devia pensar num terreno próximo ao Pólo 3 
da Universidade. De acordo com estimativa pedida ao arquitecto um edifício 
feito de raiz deveria prever cerca de 5000 m2 de espaço construído, contra os 
actuais 3.800m2 da área considerada no Estudo Prévio. 

3.6 Por tudo isto e porque a principal prejudicada é a Câmara, que luta com 
enorme feita de espaço para os seus arquivos, parece-me necessário e urgente 
a tomada de uma decisão sobre este processo, que se arrasta há 18 anos (!), 
embora com nova orientação a partir de 1983. 

Porto e Arquivo Histórico Municipal do Porto, 13 de Maio de 1988 
O CHEFE DA DIVISÃO 

Manuel Luís Real 
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Processo Administrativo 

D o c 4 8 A H M P 

BATALHÃO SAPADORES BOMBEIROS 
Porto 

Em obediência ao despacho do Exmo. Snr. Presidente exarado a folhas 31 do projecto 
Municipal para a Renovação Urbana do Centro Histórico do Porto e bem assim da indicação do 
Snr. Capitão Esteves, servindo de Comandante Interino deste Batalhão 
Tenho a informar o seguinte: 
No dia 18 do corrente mês de Agosto desloquei-me à Rua da Alfândega, desta Cidade, a fim de 
vistoriar os edifícios onde estão instalados: 
-CRUARB 
- ARQUIVO HISTÓRICO 
- TODA A ZONA ENVOLVENTE 

Assim 
0 1 - Edifício CRUARB: Este imóvel com acesso pela Rua da Alfândega, faz gaveto com a rua 
da Fonte Taurina. 
02- É constituído por cave, rés-do-chão e dois andares. A sua construção é antiga e tem como 
estrutura resistente a cantaria e o perpianho. Os pavimentos, tetos e armação do telhado são em 
madeira. 
03. - A cave funciona como arrecadação e armazém de retém. 
04. - O rés-do-chão é ocupado por um salão de exposições, recepção e central telefónica 
05. - No primeiro andar estão instalados vários gabinetes tais como: Direcção, Secção 
Administrativa, contabilidade, expropriações e outros. 
06. - No segundo andar funcionam gabinetes de estudos de engenharia, desenho, arquivo e 
fotografia. 
07. - Verifica-se no interior do edifício que a madeira é o elemento construtivo predominante 
constituindo, no que se refere ao perigo de incêndio, um certo risco dado o seu grau de 
combustibilidade e a rápida propagação que motiva. 
08. - Os Io e 2o andares possuem, por isso, uma razoável carga térmica acrescida pelo conteúdo 
e ocupação diária dos vários gabinetes de trabalho distribuídos por tais pisos. 
09. - Do ponto de vista "Segurança contra Incêndios" o indicado seria a total substituição de 
todos aqueles elementos interiores por outros em materiais pré-esforçados os quais constituem, 
hoje em dia, a quase totalidade dos pavimentos, tetos e cobertura dos edifícios que se constroem 
e destinam aos mais variados fins. 
10. - Dado não poderem ser substituídos tais elementos, por razões que se prendem com a 
"traça originaT por este edifício estar inserido numa zona histórica sugeria para deste modo ser 
minimizado o risco existente, os seguintes procedimentos: 
- Que todas as madeiras e demais materiais já existentes ou a colocar fossem ignifugados a fim 
de poderem, pelo menos durante algum tempo, resistir e retardar a progressão das chamas na 
presença de um eventual incêndio. 
- Que em todos os pisos, incluindo o salão de exposições situado no rés-do-chão, fosse montado 
um sistema de detecção automática permanentemente ligada ao B.S.B. 
- Que o coroamento das paredes a nível do telhado, que confinem com outras coberturas, fosse 
elevado em mais 0,50 ou 0,60 metros constituindo, assim, paredes guarda-fogo dado que, e não 
raras vezes, as grandes propagações têm-se verificado também, ao nível das armações dos 
telhados. 
- Que a instalação eléctrica fosse revista e o edifício apetrechado com extintores portáteis em 
número suficiente e o pessoal que ali trabalha devidamente adestrado por elementos deste 
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batalhão a fim de poderem utilizar em perfeitas condições tais utensílios na presença de um 
princípio de incêndio. 
- Edifício do Arquivo Histórico: Este prédio, situado também na Rua da Alfândega, confina a 
Sul com o do CRUARB e está inserida no mesmo conjunto histórico. A sua concepção 
arquitectónica exterior destaca-se do conjunto principalmente pelo auto relevo a cantaria lavrada 
na sua achada principal mas o seu interior obedece, regra geral, em tudo, ao mesmo sistema das 
construções existentes onde a madeira continua a ser o elemento preponderante. 
- É formado por três andares com a seguinte ocupação: 
Io Andar - Direcção, Sala de Leitura e Outros. 
2o Andar - Exposição de Livros, ficheiros e arquivo. Possui máquinas copiadores e 
computadores. 
3o Andar - Este piso destina-se, principalmente a arquivo. 
- Destaca-se à retaguarda um corpo de edifício de rés-do-chão e andar onde funciona o 
laboratório de fotografia, arrecadação de livros e publicações, sala de trabalho, laboratório de 
restauro e secretaria. 
- Tal como o edifício do CRUARB e pelas mesmas razões, também este não pode no seu 
interior sofrer as alterações que lhe conferiam uma boa segurança contra incêndios e por isso 
julgo serem de aplicar, também aqui, as mesmas sugestões que apresente para o edifício 
CRUARB. 
- Para além da detecção automática a que já me referi, nas zonas destinadas a arquivo de livros, 
publicações, manuscritos e outros documentos de extraordinário valor, devia ser montado um 
sistema de extinção automática para actuação imediata na presença de um aumento anormal de 
temperatura. 
- Deste modo quer o edifício quer os valores aí guardados mantinham-se melhor protegidos até 
à chegada do pessoal e material de intervenção (bombeiros). 

- ZONA ENVOLVENTE: Todos os edifícios da zona envolvente fazem parte de um conjunto 
circunscrito pelas ruas da Alfândega - da Fonte Taurina - de S. João. 
- O tipo de construção é idêntico ao dos dois prédios municipais e a sua ocupação é 
essencialmente - Comércio, Serviços e Habitação. 

RISCOS QUE A ZONA ENVOLVENTE REPRESENTA. 
É evidente que uma zona com características como aquela oferece, sempre, um certo risco de 
incêndio; mas este que não sendo remoto nem eminente, não põe em perigo dois edifícios em 
causa. 

MEIOS DE INTERVENÇÃO. 
O B.S.B. possui na baixa da cidade uma cidade com um piquete permanente para actuação 
imediata em várias zonas incluindo a zona ribeirinha. Se, para a zona do Infante D. Henrique, 
forem solicitados os socorros do batalhão aquele piquete comparecerá no local, para intervenção 
imediata, decorridos cerca de 80 a 90 segundos da solicitação apoiado pelo Quartel principal 
com pessoal e material necessário a fim de não deixarem evoluir a situação. 

MEIOS EXISTENTES NO LOCAL. 
Existe uma boa rede de abastecimento de água bem como um marco de alta pressão na 
Rua Ferreira Borges, esquina com a Rua Infante D, Henrique, para abastecimento das viaturas 
de socorro. 
De momento e sobre tal assunto é tudo o que me ocorre dizer. 

Porto e Batalhão de Sapadores Bombeiros, 1989-08-25. 

José dos Santos Arandas 
Chefe Adjunto 
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Process J 2fiv< 

Doc49AHMP 
CÂMARA MUNICIPAL DO PORTO 
BATALHÃO DE SAPADORES BOMBEIROS 
GABINETE TÉCNICO 

Informação de vistoria n° 255-D/89 

Ao quarteirão delimitado pelas Ruas da Fonte Taurina, Alfandega, Infante D. Henrique, São 
João e Praça da Ribeira, onde se encontra instalado o Arquivo Histórico da cidade do Porto 
(Casa do Infante) 

[Esta informação consta de um excerto do documento, focando apenas três elementos do 
quarteirão que foram objecto de estudo no levantamento de Livro de Plantas: Ruas da Fonte 
Taurina, Alfândega, Infante D. Henrique.] 

"Dando cumprimento ao que me foi superiormente determinado desloquei-me ao quarteirão em 
referência. 
Foi meu desejo vistoriar "in loco" todo aquele quarteirão, mas encontrei muitas portas 
encerradas, quer de estabelecimentos que só laboram de noite ou não funcionam, quer de 
moradias cujos utentes se encontravam ausentes. 
Os edifícios implantados dentro do perímetro constituído pelas ruas em epígrafe, contém um 
potencial calorífico elevado, não só pelas suas características (construção muito antiga, onde 
predominam madeiramentos velhos e ressequidos), mas também, pela existência de 
estabelecimentos com produtos inflamáveis, susceptíveis de causar a rápida propagação dum 
eventual incêndio e ainda porque os estabelecimentos não estão dotados das condições mínimas 
no que respeita à segurança contra incêndios. 
A fim de serem tomadas as medidas julgadas convenientes passo a informar o que foi 
encontrado caso a caso: 

1- Rua da Fonte Taurina 
1.1 N° 2A - Ocupado por um bufete que para além da existência de bebidas para consumo foi 
encontrada uma garrafa de C02 para cerveja. 
1.2 N°4 - Restaurante " O Cais", encerrado. 
1.3 N°6 - Ocupado por habitações. 
1.4 N°s 8 a 12 - Restaurante Meeting, encerrado. 
1.5 N°s 14 a 20 - Sociedade Mercantil - Armazéns contendo produtos de mercearia e ocupando 
o R/C, Io, 2o e 3o andares. 
1.6 N°s 24 a 34 - Restaurante Postigo do Carvão, encerrado. 
1.7 N°s 36 a 38 - Café concerto ANKI BOBÓ, encerrado. 
1.8 N° 44 - Casa de Pasto de António Jesus Aegre Lopes; existem 3 garrafas de gás industrial 
de 1 lKg cada. 
1.9 N°s50 a 54 - Porto Feio - Galeria artística 
1.10N°s58 - Casa de Pasto (Cãs Cardoso); existem 3 garrafas de gás industrial de 1 lKg cada. 
l.HNos 66 a 68 -Bufete RIBEIRA NEGRA; 2 garrafas de C02 para cerveja. 
1.12N°s 70 a 80 - Edifício em restauro. 
1.13N°s 82 a 84 - cabine eléctrica de alta tensão. 
1.14N°s90 a 96 - Ocupado pelo CRUARB da Câmara Municipal do Porto (rés-do-chão); 
contém metais velhos, louças sanitárias, etc. 
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2- Rua da Alfândega 
2.1 N° 208- Ocupado pelo Comissariado de Restauração Urbana da Área da Ribeira-Barredo 
(CRUARB) 
2.2 Rés-do-cbãb -PBX e Salão de Exposições 
2.1.2 -Io andar - Escritórios 
2.1.3 -2o andar - desenho e arquitectura 
2.2 Casa do Infante 
2.2.1 - pelo que me dado observar a instalação eléctrica encontra-se em sobrecarga, podendo 
provocar curto-circuito. 
2.2.1 - O armazém encontra-se pejado de velharias, que suponho desnecessárias, o que 
aumentará o potencial calorífico em caso de incêndio. 

3- Rua do Infante D. Henrique 
3.1 N°s 5 a 7 - Segundo informação estão ocupados pela antiga Companhia Nacional de 
Navegação; encerrada. 
3.2 N° 9-Habitações. 
3.3 N° 11 - Cave e Rés-do-chão - Armazém de bebidas, de José Francisco Simões. 
3.4 N° 13 - Escritório de Manuel dos Santos Pereira e habitações, o restante do edifício. 
3.5 N° 15 a 17 - Armazém de produtos alimentares contendo, também, lixívias, lacas, 
detergentes, etc., da Firma Oliveira Costa e C.a Lda. 
3.6 N°s 19 e 21 - Cave, rés-do-chão e Io andar ocupados pela Agência de Viagens TAIT e o 2" 
andar pela Empresa de Louças de Valongo, sendo o restante edifício ocupado por habitações. 
3.7 N°s 23 a 25 - Sede do Grupo Desportivo de S. Nicolau e do Partido Socialista (fechados) 
3.8 N°s 27 e 29 - Rés-do-chão e Io andar, ocupados pela Firma Fonseca & Filho; armazém de 
produtos alimentares. 
3.9 N° 31-Habitações. 
3.10N° 33 - Cave - Câmaras frigoríficas de conservação de bacalhau de diversos comerciantes. 
3.11N° 35 - Cave, rés-do-chão e Io andar - Transitários Morais, Napoleão e Soares; 2o andar -
Estabelecimento LOWENBRU; encerrado. 
3.12N° 37-Habitações. 
3.13N" 39 - Cave, rés-do-chão e Io andar - Transitários Morais, Napoleão e Soares; 2o andar -
escritórios da NEOPORT. 
3.14N° 41 - rés-do-chão - salão de cabeleireiro. 
3.15N° 43 - Standart-Bar Restaurante 
3.16N° 45 - Io andar - Escritórios de Edmundo Ferreira de Sousa; 

- 2o andar - Vieira Santos e Coelho, Lda. (Transportes Internacionais) 
3.17N°47 - Escritórios de Ramalho Ferreira e C . e António de Sousa Queirós (Despachantes e 
Transportes de Mercadorias nos Portos do Douro e Leixões). 
3.18N°49 - Companhia de Seguros SUN. 
3.19N°51 - Entrada para a retaguarda da casa do Infante. 
3.20N°55 a 61 - Banco Borges & Irmão 
3.21N°63-Nortemar." 

" Porto e Gabinete Técnico do Batalhão de Sapadores Bombeiros, em 31 de Julho de 1989 

O Chefe de 2a Classe 
José Agostinho C. Teixeira 
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Processo Administrativo 

Doc50 AHMP 
D.S.C.C. - 7a DIVISÃO - ARQUIVO HISTÓRICO 

Assunto: Ampliação e adaptação das instalações da Casa do Infante ou construção de um 
edifício de raiz 

1. RAZÕES PARA A NECESSIDADE DE UMA URGENTE DECISÃO 

- A Casa do Infante, tal como está, não serve para Arquivo e tem limitações para as 
actividades de extensão cultural. 
- A reestruturação do sistema de Arquivo da Câmara é um problema de fundo para a 
municipalidade. 
- O Arquivo Histórico não tem capacidade para receber toda a documentação inactiva: a 
documentação existente representa apenas uns 4% do acervo municipal. 
O Arquivo Geral já há muito atingiu a saturação, estando dividido em três depósitos. 
Os arquivos adm inístrativos, com raras excepções, estão completamente desorganizados e 
possuem parte da sua documentação empilhada; alguns conservam documentos com mais 
de trinta anos. 
- O Arquivo Histórico ainda não possui segurança contra incêndio, nem controlo do 
ambiente, não obstante todos os esforços envidados desde 1981. 
- Os serviços do Arquivo Histórico encontram-se já sem espaço para responder ao seu 
actual desenvolvimento técnico (microfilmagem, restauro de documentos, 
informatização). 

- É indispensável adaptar as instalações do Arquivo Histórico às verdadeiras funções do 
serviço, eliminando as actuais ambiguidades e obstáculos à concretização dos seus 
objectivos. 
- O problema da expansão do Arquivo Histórico já se arrasta há vinte anos! O prédio anexo 
foi adquirido em 1970 para este preciso efeito. Chegou a ser efectuado um primeiro projecto 
que deu lugar a um concurso de empreitada, em 1972. 

Em 1983 houve um despacho da Presidência para que o CRUARB fosse reinstalado na Praça 
da Ribeira. 

Em 1984 ficou concluído o Estudo Prévio relativo à expansão do Arquivo. A qualidade do 
Programa - Base e do Estudo Prévio - já aprovada pelo IPPC - bem mereciam outra sorte. 

- O anterior Executivo aprovou a conclusão do projecto de expansão do Arquivo, não tendo 
havido tempo para que a adjudicação do contrato, com o Arqt°. Nuno Tasso de Sousa, fosse 
discutida e aprovada pela Assembleia Municipal. 

- Durante todo este processo tem estado em confronto duas opções: 

1) A que resulta do Estudo Prévio, na linha de sucessivas decisões camarárias, desde 1970. 

2) A que decorre do parecer do CRUARB, datado de 1984.07.22, onde se defende uma outra 
estratégia. Embora considerando que "a solução arquitectónica se apresenta como muito bem 
elaborada", aquele Comissariado discorda das respectivas bases programáticas e propõe que 
"A Casa do Infante continue a assumir o seu papel de Casa de Cultura aberta às mais 
variadas manifestações culturais". Reconhecendo que "se torna muito urgente a resolução 
das necessidades de ampliação e reorganização do Arquivo Histórico cujo património 
bibliográfico é mestimável e até justificativo de construção de um edifício de construção 
nova", o CRUARB sugere que este Projecto, a concretizar-se, deveria ser executado talvez 
pelo mesmo Gabinete, que na elaboração do Projecto agora apresentado revelou boa 
compreensão do Programa fornecido". 
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2. AVALIAÇÃO DAS ALTERNATIVAS EM CONFRONTO 

REFORMA E AMPLIAÇÃO 
DAS INSTALAÇÕES 
LOCALIZAÇÃO 

- a implantação do Arquivo é relativamente 
central e possui bons meios de acesso 
- dificuldade de estacionamento 

INSERÇÃO URBANA 
- manutenção do Arquivo na zona histórica da 
Cidade 
- vantagem de transformar a Casa do Infante 
num elemento disciplinador do quarteirão 
antigo, obrigando a uma clarificação da 
politica do CRUARB relativamente à zona 
(segurança envolvente, revisão da politica de 
licenciamentos de zonas comerciais, aban 
dono da ideia da criação de uma praceta 
interior, solução agressiva e inconsequente do 
ponto de vista urbanística) 

MONUMENTO 
- apesar de a Casa do Infante estar cias 
sificada como Monumento Nacional, o 
Estudo apresentado - pela sua qualidade e 
reduzido intervencionismo nas estruturas -
mereceu a concordância do IPPC 

- embora adaptando o edifício a funções 
modernas, o Estudo inspira-se na função 
tradicional do mesmo, recupera a sua 
tipologia como casa do "almazem", retoma 
antigos circuitos, portas, pisos e alinhamentos 

- a ligação da Casa do Infante com edifício 
vizinho, onde se encontra instalado o 
CRUARB, faz também parte da tradição 
Histórica deste conjunto monumental; ao 
recuperar a articulação dos dois edifícios e ao 
colocar a sala de leitura do Arquivo no prédio 
anexo, o Estudo iria permitir a fruição pública 
deste belo espaço, típico de um armazém 
portuense do sécXIX  

CONSTRUÇÃO DE UM NOVO EDIFÍCIO 

LOCALIZAÇÃO 

- possibilidade de escolha de um local mais 
desafogado; sem prejuízo das ligações com os 
Paços do Concelho 
- possibilidade de implantação numa zona 
próxima do pólo 3 do Universidade, de onde 
provem a maior percentagem de utilizadores 
do Arquivo Histórico (Faculdade de Letras e 
F. de Arquitectura) 

INSERÇÃO URBANA 
- O Arquivo seria colocado numa zona nova, 
não havendo, a esse respeito, objecções de 
carácter técnico embora com outras 
atribuições, a Casa do Infante poderia 
igualmente gerar um maior cuidado no 
tratamento e na utilização dos espaços 
envolventes; no entanto, a pressão para o fazer 
seria bastante menor 

MONUMENTO 
- a Casa do Infante poderia manter a sua 
actual fisionomia, típica das concepções 
restauracionistas do Estado Novo: edifício 
"asséptico"; picagem dos rebocos do 
sécXVn, a parecer "obra antiga"; alteração 
de uma empena, assim como de fenestrações, 
portas e pavimentos 

- embora não saiba ao certo onde nasceu o 
Infante D. Henrique, é possível que o 
celebrado evento tenha ocorrido nas 
proximidades: não no "almazem" régio ou 
Alfândega, mas numa das casas que se 
encostavam do lado Norte; a manutenção 
actual edifício, conforme está, cria um certo 
fascínio e entrou já no imaginário colectivo; a 
saída do Arquivo não afectaria a sensibilidade 
da população, deixando campo mais aberto à 
ambiguidade histórica e à promoção turística; 
isto não quer dizer que a permanência do 
Arquivo seja, por si, um obstáculo ao 
desenvolvimento turístico: O Arquivo já lá se 
encontra há quase 20anos e continuaria a 
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- a manutenção do Arquivo conservaria a 
feliz coincidência, de o destino ter colocado 
na tradicional "Casa do Infante", desde o 
inicio dos anos sessenta, o documento mais 
antigo relativo ao Príncipe de Aviz: um 
pergaminho camarário, do ano do nascimento 
do Infante D. Henrique e que corrobora a 
noticia de Fernão Lopes sobre a origem 
portuense do ''Navegador" 

FUNÇÃO 
- a analise do Estudo Prévio evidencia que a 
Casa do Infante, juntamente com o prédio 
adquirido em 1970 para ampliação do 
Arquivo Histórico, possui características 
estruturais que permitem uma boa adaptação 
às exigências de um serviço de arquivos: 
depósitos com pouca iluminação e reduzidas 
aberturas em contacto com o ambiente 
exterior; estabilidade dos solos de 
armazenamento; predominância de materiais 
iníiugos: zona de público com muita 
luminosidade e fácil acesso 
- a necessidade de vedar ao público o actual 
salão de exposição não deixará de provocar 
alguma contestação dos actuais utentes, 
fascinados por aquele espaço e ignorando que 
outrora foi um armazém, reconstruindo 
integralmente no séaXVII e com paredes 
rebocadas a cal 

AREA DISPONÍVEL 
- a Casa do Infante, juntamente com o prédio 
anexo, permitem projectar novas instalações 
para o Arquivo Histórico, no equivalente a 
uma área construída de 3.800m2 

casa do Infante / intervenções 

haver um espaço de exposições, conferências, 
etc. 

FUNÇÃO 
- com a saída do Arquivo Histórico, o edifício 
poderia transformar-se numa normal Casa da 
Cultura, sem programa definido, onde 
também haveria lugar para sessões 
protocolares; o Protocolo do Estado tem uma 
certa apetência por este edifício; refira-se no 
entanto, que a Casa do Infante não dispõe 
actualmente de verdadeiras infra estruturas 
para esse efeito, pelo que teria igualmente de 
passar por obras de adaptação 
- em alternativa, juntamente com o prédio 

anexo, a Casa do Infante poderia dar origem 
ao futuro Museu Histórico 
da Cidade; esta opção, no entanto, implicaria 
um programa objectivo, a adaptação dos 
espaços a esta nova função e as mesmas 
condicionantes de segurança e de controlo do 
ambiente, exigidas para o Arquivo 
- a transferência do Arquivo para um edificio 
construído de raiz constituiria, sem dúvida, a 
solução mais apropriada do ponto de vista 
funcional 

- a construção de novo edifício permitiria 
um programa mais ambicioso, a construir 
por fases, desde que o terreno assim o 
permitisse: se a Câmara o entendesse, com 
independência do Arquivo Histórico, mas nas 
suas imediações, poderiam ser construídas 
outras unidades de natureza social 
(cantina para funcionários da 
Câmara) ou cultural (biblioteca, Museu 
monográfico ou auditório) para apoio à zona 
ocidental da Cidade 

AREA DISPONÍVEL 
- a construção de um novo edifício para 
Arquivo deveria prever uma área construída 
não inferior a 5.000 m2, de modo a aumentara 
capacidade dos depósitos e a facilitar o 
desenvolvimento dos serviços: só a 
construção 

de um bom espaço para arquivo fotográfico, 
com todas as condições técnicas, poderia 
permitir, por exemplo o regresso ao Porto do 
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SEGURANÇA 
- a manutenção do Arquivo, na Casa do 
Infante, exigirá que se criem condições 
técnicas paia um perfeito controlo 
ambiental(arejamento, temperatura, 
luminosidade relativa do ar) e defesa contra 
incêndio (detecção automática e extinção) 

- ao mesmo tempo, deverá exigir uma 
aturada vigilância às condições de 
segurança do quarteirão e a adopção de uma 
política coerente nas intervenções do 
CRUARB, na zona envolvente 
- a Casa do Infante está defendida por duas 
vielas "corta-fbgo" e possui estruturas em 
alvenaria que lhe dão bastante solidez e 
relativa segurança 

- o racto de o prédio onde se encontra 
instalado o CRUARB ter pavimentos em 
madeira, não causa preocupação maior, desde 
que sejam seguidas determinadas regras de 
segurança; o betão também apresenta os seus 
perigos 

PRAZOS 
- a adaptação a Arquivo, da Casa do Infante e 
prédio anexo, poderá efectuar-se em 2/3 anos; 
a obra deverá desenvolver-se em duas ou três 
fases, a fim de não interromper a actividade 
dos Serviços e de permitir tempo suficiente 
para encontrar novas instalações para o 
CRUARB 

CUSTOS 
- em 1984, foram estimadas em 39.200 contos 
as despesas de adaptação e ampliação do 
Arquivo Histórico; actualmente deverão 
custar cerca de 100.000.000$00 (estimativa 
com base nos 3.800m2 previsto; não tem em 
conta a estantaria e mobiliário, mas já inclui 
as infra-estruturas eléctricas, de climatização e 
de segurança) 

- a Câmara já pagou o projecto, até à fase de 
Estudo Prévio, no equivalente a 1.409.766S00 
(+IVA)  

espólio Alvão; seria igualmente possível 
salvar outros fundos, não só fotográficos, 
como manuscritos (colégio dos órfãos, 
serviços municipalizados, empresas antigas, 
associações, etc.) 

SEGURANÇA 
- com a mudança do Arquivo para outro 
local, as condições de segurança melhorarão 
substancialmente se se tratar de um edifício 
isolado; os demais expedientes para controlo 
do 
ambiente e defesa contra incêndio continuarão 
a ser necessários 

PRAZOS 
- um novo edifício poderá estar pronto dentro 
de 3/5 anos, encontrando-se incluídas neste 
prazo, a execução do projecto e a construção 
propriamente dita 

CUSTOS 
- a construção de um edifício novo sem contar 
com o terreno, poderá elevar-se a uns 
350.000.000S00 (estimativa pensando já numa 
área construída de 5.000m2; partiu-se do 
principio que o terreno será municipal, não 
exigindo gastos suplementares) 

a Câmara terá de pagar novo projecto 
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FINANCIAMENTO 
- tem havido vários contactos com a CCRN e 
o IPPC, a fim de estudar condições de 
financiamento; há sérias dúvidas que as obras 
possam ser financiadas pelos fundos 
comunitários através do programa "Ciência" 
as alternativas serão na área do Tunsmo-
(devido à importância turística do imóvel) ou, 
com maior possibilidade de êxito, na área da 
Conservação e Promoção de Património 
Arquitectónico (cujo prazo de candidatura 
está aberto até ao dia 20 do corrente mês) 

FINANCIAMENTO 
- o financiamento, através dos fundos 
comunitários, parece ser muito difícil, quanto 
à construção de um edifício de raiz; no 
entanto, deverá ser estudada a viabilidade de 
argumentação constante no memorando 
apresentado ao anterior Executivo, sobre as 
características da experiência piloto 
desenvolvido neste Arquivo e o interesse 
regional da mesma 
- Haverá alguma hipótese, embora limitada, 
de sensibilizar uma das Fundações que no país 
têm financiado projectos culturais ou 
científicos 

Porto e Arquivo Histórico, 6 de Fevereiro de 1990 
O CHEFE DA DIVISÃO 

Manuel Luís Real 

678 



casa do Infante / intervenções 

Processo vativo 
Doc.51 G.T.S. 

C.M.P.-AH.M.P. 
Remodelação e Restauro do Arquivo Histórico 

RELATÓRIO 
Sendo manifesta uma certa dificuldade no andamento da empreitada em curso, toma-se 
oportuno fazer um ponto de situação quanto ao papel dos projectistas na Assistência Técnica à 
obra. Como é norma, esta fase final da nossa intervenção num projecto, remete-se 
exclusivamente para o esclarecimento de dúvidas relativas ao projecto que constou do concurso 
para a adjudicação da empreitada em causa. No entanto, não será demais recordar que do âmbito 
da nossa prestação de serviços não faz parte a adrninistração, fiscalização, gestão e preparação 
de obra, não nos cabendo, portanto, qualquer responsabilidade pelo processamento das mesmas, 
embora estejamos sempre disponíveis para colaborar no bom desempenho daquelas actividades. 
Também faz sentido assinalar, neste momento, que tal como se diz na reformulação da proposta 
relativa às "Alterações e Trabalhos a mais", em tempo apresentada, que muitos aspectos do 
projecto com base no qual foi adjudicada a obra..., devido a pareceres recentes (A.N. da Torre 
do Tombo), à evolução tecnológica no campo da arquivística (gestão informática) e da 
conservação de documentos (desinfecção, gestão ambiental, etc.,) todos eles repercutindo-se na 
distribuição do espaços e das respectivas infra-estruturas."... 
É natural que... "Decorridos (mais de) 5 anos sobre a entrega do projecto de execução relativo à 
Remodelação, Ampliação e Restauro do Arquivo Histórico Municipal do Porto, verificam-se 
significativas alterações ao quadro de serviços previstos"...Além dos factos enunciados, há a 
..."destacar a inclusão no âmbito do projecto do edifício K que a Câmara entretanto comprou. 
Além disso, já em fase adiantada do projecto deste novo corpo, foram solicitadas alterações de 
findo por a C.M.P. pretender instalar aí o Posto de Turismo de apoio ao Centro Histórico, ao 
invés do Programa inicial."... 
Será de ter em conta que num intervalo de tempo de cerca de vinte anos que mediou desde a 
elaboração dos Programas Preliminar e base, até ao presente momento não é possível sustentar 
todos os objectivos aí consagrados, por muitos deles já estarem ultrapassados. 
Dado que não foi possível incluir todo o piso térreo e a maioria das superestruturas, na 
empreitad de prospecção realizada em tempo oportuno..." os novos achados arqueológicos, de 
natureza imprevisível, têm tido também um significativo impacto e provocado a reinterpretação 
das estruturas conhecidas, implicando constantes e inevitáveis ajustes do projecto. Ninguém 
avaliava, até muito recentemente, a extensão e importância das estruturas romanas, nem a 
valência, no âmbito nacional e europeu, das Alfândegas e Casas da Moeda da Idade Média. A 
estes tem ainda de se juntar, entre outros, novos pavimentos (térreos, lajeados e em tijoleira), 
poços de água (romanos e medivais9, restos da antiga Contadoria da fazenda, infraestruturas de 
casa renascentista (see. XVI), no gaveto da Rua da Alfândega e Rua da Fonte Taurina, e ainda 
um tramo de arruamento da alta idade média em local previsto para exposição de achados 
Romanos."... 
Por outro lado, ..."a degradação construtiva ocorrida durante o tempo que decorreu entre a 
prospecção arqueológica inicial e o arranque da obra, assim como o (recente contacto) e 
conhecimentos de sectores inacessíveis previamente ao recomeço dos trabalhos, introduziram 
novas questões cuja solução passa pelo projecto."... 
A acrescer aos já inúmeros contratempos, o atraso do arranque dos trabalhos relativamente ao 
momento da conclusão do projecto, teve como efeito..." a descontinuidade na produção e 
fornecimento de diversos materiais, previstos no projecto há mais de seis anos, e a não 
"conformidade" de outros com as normas presentemente em vigor, tem imposto sucessivos 
reajustamentos. Esta ocorrência tem requerido grande aplicação e pesquisa no sentido de 
compensar a sua falta, para que o material de substituição não ponha em causa a própria coesão 
do projecto, a sua concepção e pormenorização"... 
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Não será de esquecer que ..."a frequente alteração de princípios normativos e da legislação 
aplicável, tem tido efeitos similares aos já descritos"... 
Ainda, e devido ao insólito da situação, é de realçar que..."não era previsível a extensão de 
encobrimentos e danos provocados pela intervenção dos anos cinquenta nas estruturas aparentes 
e soterradas. Constata-se, agora, que no decurso daquele "restauro" foram "mascarados" toda 
uma série de testemunhos arquitectónicos que graças à execução da obra tem sido revelado e 
"retomados" procedendo-se à sua reincorporação no projecto. Por via deste cuidados, tem sido 
possível facultar uma leitura diacrónica do complexo edificado, até agora quase indetectável."... 
Todos estes íàctores têm implicado... "novos estudos e alterações relativos aos projectos 
especiais bem como ao projecto geral que façam face a um conjunto de situações decorrentes de 
níveis de exigências acrescidos"...havendo ainda que adicionar os resultados das pesquisas, 
cujas interpretações se tem revelado, muitas vezes, bastantes díspares das que se admitiu, à 
partida, como válidas. 
Não constitui qualquer surpresa, a não ser para os menos avisados, que numa intervenção desta 
complexidade, surgem inevitavelmente inúmeros contratempos. Como tal, eles são 
perturbadores para o andamento da obra, obrigando constantemente a diversificar as frentes de 
trabalho para dar tempo ao novo processamento em gabinete. Isto porque, a adaptação do 
projecto inicial às novas orientações e condicionalismos, se torna extremamente complexa e 
morosa, implicando muitas vezes a total rejeição das previsões iniciais, conduzindo, inclusive, à 
demolição de obra já executada. 
Trata-se de um percurso que habitualmente é feito à base de avanços e recuos, passando por um 
constante contacto com a realidade determinada pelo objecto da intervenção. É este o fulcro da 
problemática subjacente à Conservação e Renovação do Património Arquitectónico. Não é um 
modo estático mas sim dinâmico, envolvendo uma permanente actividade de reflexão e 
consequente reajustamento de projecto e obra, neste caso agravado pela extensão temporal do 
processo desde o sue inicio. 
Qualquer outro tipo de abordagem, ou de ilação, nada tem a ver com a metodologia própria da 
área disciplinar em causa 
Outras dificuldades de monta se têm deparado na presente empreitada. Perante uma situação 
deficitária do mercado em empresas construção habilitadas, técnica e disciplinarmente para a 
Conservação e Restauro de Património Arquitectónico, a obra está a ser executada por um 
construtor nitidamente vocacionado para outras áreas da construção. Isso adivinha-se pela 
ausência de quadros técnicos de obra, tanto superiores como intermédios, especificamente 
preparados para o efeito. 
Nestas circunstâncias, o processo está imediatamente prejudicado pela incipiente ou quase 
inexistente preparação de obra, a qual tem contribuído para um descontrole no desenvolvimento 
e conclusão, atempada e qualificada, dos trabalhos de construção civil. 
A título de exemplos citaremos algumas situações que nesta vertente caracterizam bem a 
situação: 
- a ausência, na estrutura técnica da empresa, de quadros qualificados nas respectivas áreas que 
intervêm no projecto, contrariamente ao que é prática nos países da comunidade europeia, está 
na base da enorme dificuldade da articulação do projecto com a realidade emergente das pre
existências e, consequentemente, da coordenação integrada dos subempreiteiros. 
È um deserto de competências do qual decorre a impossibilidade de estabelecer diálogos 
disciplinarmente fundamentados, o que tem reflexos na eficácia e qualidade da construção. 
- Não se detecta um estudo preliminar e de reflexão em obra, ou seja, a preparação sobre o 
projecto (peças escritas e desenhadas) e elementos fornecidos à obra que permitam um 
questionamento de dúvidas, para obter atempadamente as respectivas respostas. Bem pelo 
contrário, os trabalhos são iniciados e desenvolvidos sem que aquela operação ocorra, 
resultando em significativos desvios das intenções do projecto, acarretando a frequente 
suspensão de trabalhos, por vezes em fase adiantada de execução. 
- É patente a imensa dificuldade em implantar planimétrica e alrimétricamente a obra, tendo em 
coma as referências arquitectónicas e patrimoniais existentes, designadamente quanto à sua 
relação com as intenções de projecto. Isto, memo após o esclarecimento de alguma questão, 
levantada de modo pontual e ocasional. 
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- Assiste-se a um sistemático recurso ao "facto consumado", decorrente das apreciações do 
momento, ou seja, à medida do que se vai fazendo", o que está associado à ausência da referida 
preparação e coordenação, prévia e permanente, das diversas especialidades, resultando em 
sucessivos impasses e danos para os projectistas e Dono da Obra. 
- Inexistência de "mestres" credenciados em artes de construção tradicional e restauro. 
- Desadequação do tipo de ferramentas empregues e do ritmo de intervenção das especialidades 
para uma obra de renovação e restauro, envolvendo património arquitectónico. 
- Ausência de um "controle de qualidade" por parte do empreiteiro, o qual deve integrar a 
própria execução da obra. Nestas circunstâncias depara-se constantemente com a omissão de 
trabalhos que deveriam ter sido realizados ou que foram efectuados de modo deficiente. 
Incluindo-se nesta tarefa os cuidados a ter sobre o modo de acondicionamento de materiais em 
depósito. É bom esclarecer que me refiro aqui exclusivamente a competências inerentes ao acto 
de construir. 
A situação descrita tem acarretado uma ocupação intensa e acrescida do gabinete no sentido de 
compensar algumas das dificuldades resultantes das omissões aqui constatadas. Esta 
participação, envolve um apoio à obra muito para além do meramente técnico e do exigível em 
obras deste tipo, o qual, de qualquer modo não tem sido regateado. 
São prova do nosso esforço, o constante fornecimento de peças desenhadas, esclarecimentos, 
prescrições pontuais, instruções e ainda de pesquisa de alguns materiais alternativos para a obra. 
Torna-se oportuno, agora, realçar o imenso tempo de trabalho necessário à revisão do projecto 
para dar lugar à redistribuição e redimensionamento de novos espaços, e ainda à anulação de 
outros. Simultaneamente tem-se recorrido, por motivos incontornáveis, a novas metodologias ou 
tecnologias construtivas, além de técnicas de restauro e consolidação, para ir ao encontro das 
solicitações e exigências emergentes, para as quais não se depara qualquer preparação dos 
executantes para as propor ou mesmo levar a cabo. 
Será de destacar que, perante a valorização crescente do património em causa, se tem exercido 
particular atenção sobre os aspectos qualitativos da intervenção. 
Tratando-se de um processo que se pretende ser modelar, tanto pelo sucesso da participação 
conjunta de várias disciplinas, como pela natureza rara deste complexo monumental, também a 
coordenação de todas as acções tem exigido um envolvimento e disponibilidade inimagináveis, 
não sendo de avaliar um correspondente acréscimo da valia técnica na execução de obra. 
É no entanto, de notar, que ao estabelecer a comparação deste caso com outras obras, 
executadas a partir de projectos de raiz, que habitualmente se caracterizam por um reduzido 
grau de imprevisibihdade, a equipa tem conseguido um controle apertado dos custos, apesar das 
situações difíceis com que por vezes se depara. 
O constante apoio e debate com os restantes elementos de acompanhamento da obra tem 
contribuído para um elevado padrão de qualidade da conservação, restauro e renovação em 
causa, isto é, dentro dos parâmetros atribuíveis. 
Finalmente, recordamos que se está perante todo um novo quadro de serviços a acrescer aos 
previstos inicialmente, os quais, de modo resumido, se remetem para a integração do edifício k 
no conjunto, sua remodelação e restauro, para a revisão do projecto geral em vários pontos do 
conjunto e consequente adaptação dos projectos das especialidades, coordenação interdisciplinar 
mais alargada, incluindo o projecto de informática, novos projectos de gestão de energia, rede 
de gás, segurança e reajustamento do projecto de mobiliário e equipamento, que tem 
necessariamente de se reflectir no andamento e prazo final de obra. 
A concluir, entendemos que não é de detalhar ponto por ponto os inúmeros exemplos e 
acontecimentos do que tem ocorrido na obra, os quais não são mais do que o reflexo das 
questões aqui enunciadas. 
É de referir, que é notório do que se está a passar com os projectistas, acaba por afectar 
igualmente as equipas de fiscalização e de gestão de obra que estão a atravessar idênticos 
problemas de congestionamento inexplicável e de permanente conflito. Só o esforço das partes 
tem permitido que a conjuntura não se degrade ainda mais para bem da conclusão da 
empreitada. 
Porto, 2001,01.06 
N. J. Tasso de Sousa 
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;lÍVO 

DOC.52G.T.S. 

C.M.P.-A.H.M.P. 
Remodelação e Restauro do Arquivo Histórico 

Alterações ao Projecto, Reformulação e Ampliação 

Excertos: 
Decorridos 5 anos sobre a entrega do Projecto de Execução relativo à Remodelação, Ampliação 
e Restauro do arquivo Histórico Municipal do Porto, e cerca de vinte desde a elaboração do 
Programa Preliminar, verificam-se significativas alterações ao quadro de serviços previstos. 
Este motivo implica, necessariamente, uma remuneração ajustada às tareias que agora se 
deparam, as quais estão bem para além das previstas no último contrato, realizado em 1993. 
A presente proposta contempla a ampliação das instalações do A.H.M.P. e diversas alterações 
ao que foi previsto no projecto inicial. Tem, também, por objectivo fazer face a um conjunto de 
situações decorrentes de padrões de exigência acrescidos, tecnologias inovadoras, de pareceres e 
legislação entretanto emitidos. 
Há ainda que ter em conta que ao longo deste lento processo, ocorreu uma profunda evolução 
dos conhecimentos na área da Conservação do património Arquitectónico, implicando 
interpretações e abordagens diferentes das consideradas no inicio deste processo (cerca de 20 
anos). Não sendo de todo admissível o seu desconhecimento e consequente aplicabilidade, sob o 
risco de se cometer graves e imperdoáveis desvios das intenções e objectivos que presidem ao 
processo em causa. 

(...) Tratando-se de um processo que se pretende ser modelar, tanto pelo sucesso da 
participação conjunta de várias disciplinas como pela natureza rara deste complexo 
monumental, também a coordenação de todas as acções requerem um envolvimento e 
disponibilidade inimagináveis. (...). 

(...) Como novos projectos, estão previstos na presente proposta, o de gestão de energia, o da 
rede de gás e o de segurança integrada. Sendo, ainda, de ter em conta que é necessária, em 
muitos dos casos, a reformulação e reajustamento do projecto de mobiliário e equipamento. 
A assistência técnica à obra, perante as constantes e inesperadas revelações arquitectónicas, 
arqueológicas e construtivas, tem de ser muita assídua. Porque muitas delas apresentam 
aspectos de natureza patológica e de conservação (consolidação de paredes, recalcamento de 
fundações, drenagens, desmontes, reposições, etc.). 

N. J. Tasso de Sousa 

2001/2/17 
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Processo Administrativo 

Doc33GTS 

O Projecto Integrado da Casa do Infante - Porto 
Por 
Manuel Luis Real 

Classificada como Monumento Nacional desde 1924, a Casa do Infante acolheu, nos anos 
sessenta do passado século, o antigo Gabinete de História da Cidade. Em 1980, este deu origem 
ao Arquivo Histórico Municipal do Porto, que se começou a debater com falta de espaço e 
instalações inadequadas ao cumprimento dos seus objectivos. Este serviço faz hoje parte do 
Departamento de Arquivos, da Câmara Municipal do Porto, cuja acção se desenvolve também 
nos Paços do Concelho, onde outra Divisão de Serviços apoia directamente a actividade da 
Administração. 
Suscitadas pela necessidade de criar melhores condições de funcionamento à Casa do Infante, as 
obras de remodelação de um edifício classificado não poderiam arrancar sem um profundo 
conhecimento da sua história e das pré-existências que seria necessário preservar e valorizar. 
Assim, desde cedo se deu inicio a uma série de pesquisas, as quais foram intensificadas a partir 
da década de 90. 
Como resultado possuímos hoje um conhecimento bastante aprofundado deste conjunto de 
edifícios, que constituem memória do centro de serviços do Rei na cidade do Porto, desde a 
Idade Média até ao século XIX. Para além da Alfândega, da Casa da Moeda e da Contadoria da 
Fazenda descobriram-se elementos caracterizadores de um passado ainda mais longínquo, como 
a existência de um edifício do século IV d.C, que poderá ter desempenhado igualmente uma 
função aduaneira ou, pelo menos, de apoio à actividade portuária. 
O programa inicial desta intervenção foi muito enriquecido pelas pesquisas, tendo-se decidido 
optar pela criação - a par do Arquivo Histórico - de um espaço museológico, integrado na 
estrutura poli nuclear do Museu da Cidade, e ainda de um Posto de Turismo. 
Os estudos para um programa de modernização dos serviços instalados na Casa do Infante 
remontam ao início da década de oitenta, após a criação da Divisão de Arquivo Histórico. Mas 
foi em 1991 que, em definitivo, a Câmara Municipal do Porto se decidiu pela manutenção 
daqueles serviços neste mesmo local, já que havia opiniões desencontradas sobre o futuro da 
Casa do Infante. O tempo veio a revelar que tínhamos razão em propor a reforma e ampliação 
das instalações, apesar de termos confrontado a administração com a análise de duas opções 
possíveis para o futuro do Arquivo, uma das quais implicaria a sua deslocação para um edifício 
construído de raiz. 
Tomada a decisão camarária na sequência de uma proposta da Dr.a Manuela Melo, recentemente 
eleita vereadora para o novo Executivo municipal, deu-se início a um ambicioso projecto 
interdisciplinar, o qual ainda neste momento decorre e caminha para a sua finalização. 
Já anteriormente a 1991 se haviam iniciado estudos documentais e do espaço arquitectónico, em 
que o signatário contou com a colaboração de vários especialistas (Prof. Doutor F. Ribeiro da 
Silva, Dr. Ruí Tavares e Arqt° N. Tasso de Sousa). Deste trabalho preliminar foi dado conta no 
catálogo da exposição "A Alfândega do Porto e o Despacho Aduaneiro". 
A partir do momento em que se optou pela reforma das instalações e a ampliação para mais três 
corpos de edifício - reconstituindo-se desta maneira o espaço onde funcionaram durante mais de 
cinco séculos, os diversos serviços da Administração da Coroa nesta cidade 
- Intensificaram-se os estudos e iniciou-se um programa integrado de intervenção, em quase 
metade da área do quarteirão limitado pelas mas da Alfândega, Infante D. Henrique e Fonte 
Taurina e pela Praça da Ribeira. Organizaram-se, assim diversas frentes de trabalho que deram 
origem a sub - projectos diferenciados, cuja coordenação tem sido levada a cabo pelo signatário. 
Além do projecto de origem, definiram-se três linhas de Investigação e dois outros sub -
projectos que, com o tempo se vieram a entender justificados, um na área de Museologia e outro 
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do Turismo Cultural. Embora garantida a transversalidade dos mesmos podem-se identificar 
sete projectos diferenciados: 

1. Projecto Arquivístico 
- A cargo do Departamento de Arquivos, através das suas duas Divisões de Serviços (Arquivo 
Geral e Arquivo Histórico) 
- Tem como objectivos a gestão integrada dos serviços e procedimentos, a ampliação da 

capacidade dos depósitos e salas de leitura, a renovação das áreas destinadas aos sectores 
técnicos e de extensão cultural, o aperfeiçoamento das condições de conservação, a melhoria do 
acolhimento e da acessibilidade, a abertura a novos públicos, etc. 
- Inclui múltiplas acções, das quais se destacam a avaliação documental, a informatização dos 
serviços (programa G.I.S.A., assente num outro projecto sectorial, em cooperação com outros 
Arquivos Municipais da área metropolitana e a Universidade do Porto), a microfilmagem e 
scanerização de documentos, a criação de um serviço educativo (programa "Arquivo Alegre"), 
etc. 

2. Projecto de Investigação Documental 
- A cargo da Divisão de Arquivo Histórico, contando com o apoio pontual de outros 
investigadores 
- Foram consultados milhares de documentos: manuscritos, impressos, fotografias, desenhos, 
gravuras, etc. Obtiveram-se já mais de cem dados de cronologia absoluta sobre obras neste 
conjunto de edifícios e área adjacente, os quais têm servido de apoio à actividade arqueológica e 
ao projecto de arquitectura. Há também importantes notícias sobre as funções, a organização 
dos espaços e a sua evolução. 
- São feitos estudos de temas muito específicos, sobre a Alfandega (por exemplo, a sua casa do 
selo), a Casa da Moeda, a Contadoria da Fazenda, os respectivos regimentos, os oficiais régios, 
as operações de amoedação e de selagem dos produtos, a actividade comercial, a habitação dos 
funcionários principais, a hidráulica antiga, o restauro de 1958-60, etc. 

3. Projecto de Investigação Arquitectónica 
- A cargo de Manuel Luís Real, Rui Tavares e Nuno Tasso de Sousa (apoiados pela direcção de 

Arqueologia) 
- Envolveu uma pesquisa preliminar sobre as estruturas edificadas e a recolha de toda a 
informação gráfica precedente. Seguiram-se o levantamento fotogramétrico das paredes 
principais, o estudo das estereometrias e a análise da estratigrafia arquitectónica. Este trabalho é 
acompanhado pelo confronto com os achados arqueológicos e pela análise das peças avulsas de 
arquitectura. Finalmente, em casos justificados, tem-se procedido ao restauro ou reconstituição 
de estruturas, deixando sempre assinalado ou registado o que é obra nova. Os resultados da 
pesquisa têm dado origem a reconstituições por computador e maquetas tridimensionais. 

4. Projecto de Investigação Arqueológica 
A cargo de Paulo Dordio Gomes e Ricardo Teixeira 
- Alguns resultados da pesquisa: 
Palácio romano, datável do séc. IV d.C, e grande armazém com frente para a zona portuária 
Calçada do séc. XH-XHI e vestígios das instalações agrícolas adquiridas pelo rei, em 1325 
Reconstituição da Alfândega Medieval, das suas fases de crescimento e da forma de selagem de 
produtos 
Reconhecimento da antiga Casa da Moeda, das suas transformações e tecnologias empregadas 
Revelação das estruturas da antiga Contadoria da Fazenda 
Identificação da fonte construída no reinado de D. Pedro e parte da rede hidráulica posterior 
Localização de diversas moradias de oficiais régios 

Aquisição de novos conhecimentos sobre a multiplicidade de objectos de uso doméstico, 
administrativo e oficinal. 
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Levantamento de uma enorme diversidade de informações sobre a história do edifício, que 
serviram para fundamentar e qualificar o projecto de arquitectura 
- Alguns dados estatísticos: 
Volume de sedimentos retirados (m3) c. 5.040 
Cerâmica doméstica (fragm.) c. 625.000 
Cerâmica de construção (fiagm.) c. 100.000 
Vidros (fragm.) c. 60.000 
Esp. osteológico (unid.) c. 55.000 
Esp. metálico (unid.) c. 280.000 
Esp. numismático (unid.) c. 850 
A investigação arqueológica ainda inclui outros projectos sectoriais, com parcerias e equipas 
multidisciplinares de investigação tecnológica: PROCEN e METNOR 

5. Projecto de Arquitectura 
- A cargo do gabinete do Arqt° Nuno Tasso de Sousa 
- Partindo de um edifício classificado como Monumento Nacional, obedeceu a um programa 
complexo, para albergar vários serviços e múltiplas funcionalidades (Arquivo, Museu, Posto de 
Turismo, Loja de vendas). Introduz diversos circuitos, que convivem num grau de proximidade 
elevado, mas sem nunca se interferirem. Recorre a sofisticadas soluções técnicas para satisfazer 
a modernização dos serviços e a futura gestão do próprio edifício. 
- Aproveita sistematicamente os dados resultantes das pesquisas, valoriza as diacronias do 
edifício (desde a época romana ao restauro da D.G.E.M.N.), integra os múltiplos corpos do 
edifício numa lógica pragmática e de disciplina funcional, reforça a função do pátio como 
núcleo gerador e como centro distribuidor da circulação pelo edifício, recupera antigas 
passagens e circuitos que tinham sido destruídas ou disfarçadas, acentua a leitura dos 
paramentos e dos detalhes de interesse arqueológico. 

6. Projecto Museológico 
- A cargo dos Departamentos Municipais de Museus e de Arquivos, sob a direcção da 
Dr* Maria João Vasconcelos. A sua execução está a ser levada a efeito por uma equipa dirigida 
pelo Arqt.° Nuno Tasso de Sousa, assessorado pelo Dr. Henrique Gouveia na área de 
Museologia 
- Definidos os objectivos, seleccionaram-se várias unidades temáticas e, dentro destas, alguns 
assuntos considerados de maior impacto ou de especial relevância para o discurso museológico. 
Entre estes contam-se as origens romanas do povoamento ribeirinho, o centro de serviços da 
Coroa na cidade do Porto (alfândega, casa da moeda, contadoria da fazenda, habitação dos 
oficiais régios), o comércio internacional, o nascimento do Infante D. Henrique, o local de 
trabalho de Pêro Vaz de Caminha, ete. Devido às características do espaço enveredou-se pela 
flexibilização do circuito, mediante quatro percursos opcionais: circuito geral, percurso da 
Romanização, percurso da Idade Média (a partir da Alfândega), percurso da Casa da Moeda 
- A área de visita corresponde a cerca de 1 000m2; está previsto um serviço de bar e um 
auditório ao ar livre; haverá o recurso a objectos originais, imagens, maquetas, audiovisuais e 
multimédia; além da produção de instrumentos pedagógicos e informativos, tem-se dado 
também a atenção aos aspectos comunicacionais, às condições ambientais e aos mecanismos de 
gestão. 

7. Projecto de Turismo Cultural 
- A cargo do Departamento de Arquivos da CMP, através do seu Arquivo Histórico e da 
direcção de projecto arqueológico da Casa do Infante. Colabora também o Gabinete de 
Numismática da Câmara Municipal do Porto. 
- Trata-se do projecto EUROMINT, financiado pela UE (União Europeia), o qual se destina a 
integrar a Casa do Infante num circuito europeu de casas da moeda da idade média e época 
moderna. Integram este projecto, além da Câmara Municipal do Porto, os municípios de 
Segóvia (Espanha) e de Kutna Hora (República Checa). Cada uma destas entidades possui 
parceiros locais, havendo o Porto apresentado, nessa qualidade, a Fundação Dr. António 
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Cupertino de Miranda, a Fundação para o Desenvolvimento da Zona Histórica do Porto e o 
Centro Regional de Artes Tradicionais. O projecto conta também com uma série de 
correspondentes, que apoiarão os contactos científicos, as pesquisas e o inventário noutros 
países. 
- Foram definidas quatro áreas principais: inventário e criação de um web site; gestão, 
apresentação pública e divulgação do património; produtos promocionais do itinerário, 
nomeadamente através de uma brochura, de um guia europeu e de exposições; actividades 
educativas e promocionais para jovens, que incluem a produção de um Kit pedagógico, com 
CD-ROM, um concurso entre escolas e uma oficina sobre tecnologias tradicionais de 
amoedação. 
Alguns destes projectos ir-se-ão autonomizar no futuro (P. arquivístico, P. museológico, 
P. turístico), enquanto outros, a médio prazo, serão naturalmente dados como concluídos ou 
extintos (P. arquitectónico e P. arqueológico). A investigação documental, essa será uma 
realidade permanente, já que as fontes de informação e as linhas de pesquisa são inesgotáveis; 
porém deixará de constituir uma actividade sistemática. Ela irá dar origem, sobretudo, a novos 
instrumentos de informação científica, de divulgação pedagógica e de promoção turística. O 
leque de possibilidades é muito abrangente, abrindo-se, hoje, a campos de experimentação 
bastante inovadores nos domínios tecnológico e comunicacional. 
O projecto tem sido divulgado por diversos meios, inclusivamente no âmbito científico, 
através da participação em fóruns nacionais e internacionais, assim como por intermédio da 
publicação em diversas actas de congressos ou simpósios e de revistas especializadas. Além 
disso, também se tem dado a conhecer este projecto, através de exposições e do serviço 
educativo da Casa do Infante 
Os trabalhos de pesquisa no terreno e de remodelação arquitectónica tiveram quatro grandes 
momentos: 
1982/1991 - Início do processo administrativo. Elaboração do Programa e Estudo Prévio. 
Exposição sobre a Alfândega do Porto (1990) 
1991/1994 - Primeira Campanha de Escavações. Empreitada preliminar (15 meses) que se 
revelou uma metodologia inovadora e eficaz, tendo sido escavados 1.500 m2, picados os 
rebocos e consolidadas as estruturas. 
O empreiteiro teve de obedecer a um caderno de encargos especial, estando o seu trabalho de 
escavação tipificado e enquadrado por onze arqueólogos. 
Fotogrametria. Fornecimento de elementos para Projecto. 
Restauro de peças. Exposição henriquina (1994) 
1994/1999 - Fase intermédia. Continuação dos estudos de campo, pesquisas de laboratório e 
restauros. Tratamento da informação. Conclusão do projecto de arquitectura. Concurso para a 
execução da obra 
1999/2001 - Segunda Campanha de Escavações. Empreitada de construção civil, a partir de 
Março de 1999. Estudos de musealização do sítio arqueológico. Inauguração do novo posto de 
Turismo, abertura ao público de algumas instalações remodeladas do Arquivo e conclusão do 
circuito museológico da antiga torre norte da Alfândega. 
A empreitada construção civil termina ainda no corrente ano e, em 2002,vai estar concluída a 
musealização de todo o espaço. Os serviços do Arquivo ficarão a funcionar em pleno no último 
trimestre de 2001, estando já abertas ao público a recepção, o pátio interior, uma das novas salas 
de leitura e a sala de exposições. 
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D o c 5 4 A H M P 

CAMARÁ MUNICIPAL DO PORTO 
CRUARB 

Projecto Municipal para a Renovação 
Urbana de Centro Histórico do Porto 

Informação n°. 188/91-S 

ASSUNTO: Projecto Base "Remodelação do Arquivo Histórico" 

Na sequência de reuniões com várias entidades públicas implicadas, de contactos com 
responsáveis municipais, do parecer do CRUARB/CH relativo a Projecto anterior apresentado, 
considera-se necessário referir sucintamente que: 
Io - O CRUARB/CH compreende de forma inequívoca as necessidades de expansão do Arquivo 
Histórico para além do espaço que actualmente utiliza e sempre pretendeu por todas as formas 
possíveis contribuir para a sua viabilização. 
2o - O CRUARB/CH entendeu que o edifício onde actualmente exerce a sua actividade não só é 
confinante com a "Casa do Infante", onde se encontra instalado o Arquivo Histórico, como 
também possui uma estrutura construtiva que deverá ser considerada, claramente como 
prolongamento daquela "Casa". 
3o - O CRUARB/CH continuará a exercer a sua actividade em qualquer outro edifício - de 
adequada dignidade construtiva - logo que a CMP assim o determine, deixando o edifício que 
actualmente ocupa para prolongamento da "Casa do Infante". 
4o - O CRUARB/CH não pode no entanto concordar, tal como o referiu em anterior parecer, que 
junto se anexa, com o encerramento à cidade dos espaços mais importantes da "Casa do Infante" 
e que à mesma têm sido franqueados desde a época do último restauro para as mais variadas 
manifestações culturais, como sejam: o pátio central; os espaços alpendrados laterais que lhe 
sucedem; a sala de exposições; a respectiva escadaria e a sala de conferências. 
Numa altura em que a política cultural da CMP tem vindo a apelar às instituições privadas no 
sentido de abriremos seus edifícios mais representativos ao usufruto público, não se compreende 
que a "casa do Infante", edifício municipal de indesmentível interesse cultural e histórico, se 
encerre sobre si própria diminuindo de fornia tão drástica as áreas que tem vindo a franquear 'a 
grande quantidade de visitantes nacionais e estrangeiros. 
O CRUARB/CH relembra o facto de que a visita à "Casa do Infante" constitui momento 
obrigatório aconselhado por qualquer Guia Turístico, Escola, Universidade ou Grupo Cultural 
nacional ou estrangeiro. 
5o - O CRUARB/CH, neste parecer, para além de emitir uma opinião desfavorável relativamente 
às bases programáticas que informaram o Projecto apresentado, entende ainda que este estudo 
apresenta alguns inconvenientes decorrentes das referias bases programáticas como sejam: 
A densa ocupação construtiva dos alpendrados colaterais ao Páteo da "Casa do Infante"com 
implantação de percursos; instalações sanitárias, ascensor e outros o que muito perturbaria o 
valor ambiental imprimido aqueles espaços, tal como se encontram actualmente e, tal como 
foram deixados pelo Sr. Professor Arquitecto Rogério Azevedo na intervenção efectuada nos 
anos cinquenta. 
Por outro lado, parece estar comprovada, por investigações arqueológicas recentes e em curso, a 
hipótese de que nestes mesmos alpendrados se situavam as duas torres ameadas do século XIV 
que fariam parte do edifício régio. 
Considera assim o CRUARB/CH essencial a consideração do atrás referido, no que ao Projecto 
diz respeito assumindo-se assim a importância histórica do "lugar". 
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6o - O CRUARB/CH, tendo a seu cargo desde 1975 a tarefe de planeamento da renovação 
urbana da área da Ribeira Barredo e desde 1982 a de planeamento da vasta área do Centro 
Histórico do Porto tem vindo a manifestar intenções de revitalização e reabilitação de toda a 
unidade do quarteirão em que se encontra inserida a "Casa do Infante" - delimitado pelas Ruas 
do Infante D. Henrique, Rua da Alfândega, Rua da Fonte Taurina e Rua de S. João. 
De acordo com o esquema gráfico que junto se anexa entende este Gabinete que a CMP deveria 
proceder à aquisição de edifícios situados no interior do referido quarteirão com estruturas 
aparentes de pouca importância patrimonial, com o objectivo da sua demolição para criação de 
um espaço aberto servido por cinco (5) percursos existentes actualmente desactivados e pela 
própria "Casa do Infante" através do seu páteo central, 
7° - As obras referidas no ponto 6 permitirão que se proceda finalmente a trabalhos de 
investigação arqueológica de estruturas antigas seguramente existentes no interior do quarteirão, 
com interesse para a História, cultura e turismo da cidade do Porto e da Região. 
8o - As obras referidas no ponto 6 permitirão também o usufruto público de uma área urbana de 
grande carga histórica praticamente desconhecida da cidade. 
9o - Com os procedimentos atrás descritos resultarão de forma indubitável a revalorização da 
"Casa do Infante" assim como a revalorização das fechadas posteriores e consequentemente dos 
respectivos edifícios que delimitam todo o quarteirão. 
10° - Poderia eventualmente proceder-se à criação de uma cave de grandes dimensões no 
subsolo do espaço aberto já referido, com condições de segurança adequadas à conservação de 
documentos tendo em conta as investigações arqueológicas atrás preconizadas. Conforme 
facilmente se verifica a área desta cave duplicaria a área prevista para o mesmo efeito no 
projecto ora em análise., 
1 Io - Alguns edifícios situados na periferia do quarteirão deverão ser adquiridos pela Câmara 
Municipal do Porto para reutilização afins da "Casa do Infante" e do seu Arquivo Histórico. 
Na Rua da Fonte Taurina e na Rua de S. João encontram-se ainda edifícios de grandes 
dimensões completamente devolutos e na Rua Infante D. Henrique n° 31, o edifício do 
Entreposto dos Açucares Coloniais do Norte apresenta-se pelas suas características físicas e 
proximidade como ideal para prolongamento da "Casa do Infante". 

Porto e CRUARB/CH, 8 de Maio de 1991. 

O Director do Projecto 
Rui Ramos Losa 

NOTA: Em anexo à presente informação remete-se informação dada ao anterior Projecto de 
remodelação e ampliação do Arquivo Histórico, bem como esquema relativo ao Reordenamento 
do quarteirão da "Casa do Infante" 
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Processo Administrativo 

DocSSAHMP 

Exma. Senhora 
Vereadora Manuela da Melo 
Pelouro de Animação e Cultura da Câmara 
Municipal do Porto 
Praça Humberto Delgado 
4000 Porto 

Porto, 1991.11.12 

ASSUNTO: Projecto de remodelação e beneficiação do Arquivo Histórico da 
Cidade do Porto. 

Tendo elaborado o comentário aos pareceres do IPPC e do CRUARB sobre a fase de 
Projecto Base do Arquivo Histórico, junto envio o texto contendo a minha opinião sobre 
os problemas levantados, abrangendo as opções programáticas e o partido 
arquitectónico. 
Correspondendo à V. amável solicitação de fornecer algumas sugestões suplementares 
sobre o armazém contíguo à Casa do Infante, presentemente em processo de aquisição, 
anexo um pequeno texto onde apresento alguns pontos cujo interesse considero 
pertinente. 

Com os meus cumprimentos 
Nuno Tasso de Sousa 

A H.M.P: 

Ante-Projecto 

Comentários às Informações 

1 - Introdução 

Decorrido um tempo, já longo, entre o início do processo de remodelação e ampliação do 
Arquivo Histórico, afigura-se-nos como conveniente preceder os nossos comentários a diversas 
informações, de algumas notas sobre outros pareceres emitidos anteriormente. De tacto, o seu 
teor foi determinado no desenvolvimento do processo, mau grado não terem contribuído 
definitivamente para a sua desejável celeridade. 
No entanto, como se verificara no desenvolvimento de alguns pontos, aproveitou-se o tempo 
para aprofundar a pesquisa histórico-aíqueológica e arquitectónica, ao ponto de ter sido possível 
confirmar um conjunto de aspectos fundamentais do complexo edificado, admitidos até então 
como hipóteses científicas. 
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Conforme os objectivos da área disciplinar da "conservação na arquitectura" abriram-se boas 
perspectivas à inventiva e à descoberta inerente ao "processo"arquitectónico, conquanto 
consciente, revelador e confirmativo do passado histórico seguindo esta metodologia de 
trabalho evitamos o recurso a meios simuladores, porventura eficazes ao olhar incauto ou 
mesmo menos informado. 

2 - Antecedentes 

Embora a fase de projecto agora apresentada, satisfaça as questões levantadas nos pareceres 
anteriores, designadamente na conclusão da Informação n° 112/85-S do C.R.U.AR.B./CH, de 
22.07.85, torna-se oportuno abordar os seguintes aspectos: 
- refere-se que a "solução arquitectónica se apresenta como muito bem elaborada, embora em 
fase projectual posterior se espere que sejam reconsideradas algumas destas ou outras questões 
que os valores patrimoniais resultem ainda mais valorizados". 
- quando se citam as bases programáticas ao referir "as minorias utentes do Arquivo Histórico" 
há um entendimento limitado do que é uma instituição da natureza peculiar do Arquivo 
Histórico Municipal do Porto. À população é oferecida um vasto leque de informações, através 
do seu centro de documentação, o qual está aberto a um público não especializado, incluindo a 
camada juvenil e a terceira idade. 
À semelhança do que se constata no centro e norte da Europa em instituições congéneres, os 
arquivos têm-se revelado um apoio indispensável à ocupação dos tempos livres e ao 
desenvolvimento cultural. Um espaço de exposições, designado por área de extensão cultural, 
aberto ao público em geral, incluindo os turistas, tem também existência assegurada. Além 
desse sector, previu-se o espaço necessário a um serviço educativo juvenil, onde se estimulará o 
gosto pela história da cidade e se ensinarão os meios de aprender a sua identidade, 
-entende-se que a ideia da construção de um edifício novo está ultrapassada, por decisão 
camarária tomada em tempo e também por recentes intervenções fundamentais para a evolução 
do conhecimento na recuperação de antigos edifícios destinados a arquivos e deposito de obras 
de arte, tais como a "Bibliothèque et Archives de la Direction du Patrimoine" em Paris (1988), 
Museu Nacional de Arte em Parma (1987), "Archives Nationales" em Paris. 
Recorde-se também o parecer do IPPC de 1984 referência 84/25-12 (20) onde se lê " a acessória 
técnica considera que o estudo técnico de remodelação e ampliação do ARM .P. apresentado se 
encontra em condições de ser desenvolvido" e ainda " o programa previsto se encontra bastante 
desenvolvido e correctamente integrado na proposta". 
A propósito das questões enunciadas, será oportuno frisar que a "arquitectura da reciclagem", 
como tem sido apelidada, contribui para a conservação dos edifícios de interesse patrimonial. 
Tendo-se constado que a reutilização passa por ser o único modo válido de os salvaguardar, 
reconhecendo-se também as vantagens económicas de tais operações. Para o mesmo nível de 
acabamentos e de qualidade ambiental, verifíca-se serem menores os custos de obra e dos 
encargos fixos. 

3 - Comentário à informação n" 188/91-8 

Os pontos 1 e 2 merecem o nosso acordo, essencialmente por confirmarem a nossa opinião, 
sobre os assuntos em causa. Não nos pronunciaremos sobre o ponto 3 por motivos óbvios. 
Torna-se, no entanto, indispensável alertar para o facto de o objectivo do programa e do 
projecto ser precisamente o contrário do que dá a entender o parecer no ponto 4. Sempre se teve 
como preocupação reforçar a importância da circulação pelo pátio central, ao invés da situação 
actual. Conforme a concepção inicial, determinante deste conjunto, retomamos o espírito da 
construção medieval, bem como o da reforma do século XVII. Como só a partir da intervenção 
da D.G.E.M.N. o pátio deixou de ser o elo de ligação entre as diversas partes do edifício, com o 
rasgamento do portal abrindo directamente para a passagem que o precede e com a 
transformação dos armazéns em alpendres, entendemos por conveniente repor a clareza do seu 
desempenho inicial, como elemento gerador. Trata-se portanto de "forçar" a abertura 
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permanente daquele espaço ao "usofiuto público", pois não haverá outro modo de livre acesso 
ao interior das instalações. 
Ao abrir "núcleo do edifício" a todo o tipo de visitantes, está-se indubitavelmente a franqueá-lo, 
ao contrário de encerrá-lo, como se torna evidente. 
Talvez seja oportuno alertar para o facto de que desde a data de abertura do edifício como 
monumento nacional, até ao presente momento o visitante nunca teve a oportunidade de se 
aperceber da verdadeira natureza arquitectónica do conjunto que se lhe depara ao olhar, pois ela 
não é ainda perceptível, em grande parte, nem no local nem nos guias. Não se trata por isso de 
erradicar um imenso mundo de fantasias, configurado na actual modelação dos espaços, mas 
tão-somente sugerir a realidade que lhes está subjacente, sem deixar de recorrer à poética 
própria do acto de projectar. 
Apesar de ser bastante estranho por em causa, neste momento, o programa tão louvado em 
pareceres anteriores, tem de se rejeitar a sua responsabilidade na ocupação dos corpos laterais 
ao pátio. Culpe-se a informação documental e arqueológico a par dos seus intérpretes, os 
arquitectos e historiadores que ousaram tê-la em conta. 
Supomos existir uma clara omissão de conhecimentos quanto aos "alpendrados", no 
concernente às suas características genéricas e específicas, provavelmente devido à desvirtuação 
da sua natureza arquitectónica, ocorrida à cerca de trinta anos. 
As investigações em curso confirmaram cabalmente que aqueles espaços nunca foram vazios ou 
vãos. Eles eram serrados, com vários pisos acessíveis por escada interior e densamente 
ocupados, na sua secular utilização. Na Idade Média correspondiam a duas torres flanqueando o 
pátio, tendo mais tarde sido integradas nas restantes construções, segundo um processo de 
regularização ou uniformização formal, mantendo-se sempre como áreas fechadas, com mais de 
um piso acima do solo. 
Mesmo após aquela época, conforme a arqueologia acaba de demonstrar, ocorreram diversas 
transformações, sempre respeitando o sentido arquitectónico inicial. Esta realidade, aliás, já nos 
tinha sido revelada anteriormente, no decurso da análise da documentação e do teto 
arquitectónico. Agora sabemos ainda a cronologia das reformas nos pavimentos, divisórias, 
escadas, etc., circunstância comprovativa de uma intensa ocupação e de uma clara intenção de 
utilizar aquelas áreas como espaços fechados. As intervenções com o objectivo de racionalizar o 
espaço inicial, sucedem-se no século XV, XVI, VXII e XIX sempre com o mesmo cariz, ou seja 
segundo uma regra compositiva e estruturante que o actual projecto procura regular expondo a 
configuração anterior, 
Os arcos não indicavam um espaço vazio ou oco, mas sim uma ordem "monumental" 
sobrepondo-se a outras "menores", demarcando direcções e alinhamentos, ritmando estruturas, 
enfim uniformizando e regularizando sob um mesmo princípio toda uma grande diversidade de 
espaços. 
Por trás deste cenário erudito e cuidado distribuíram-se os fomos da moeda, bem como os 
indispensáveis "cofres" dos metais preciosos, oficinas e ferramenteiros, ladeando com armazéns 
de especiarias, peixe salgado, tecidos, farinhas, óleos, etc. empilhados segundo critério 
adequado. Todos estes bens ficavam sob a vigilância de guardas e oficiais residentes, 
comandados pela figura prestigiada do Almoxarife aí residente. Certamente sob as instalações 
destes abrigavam-se, como era norma, os seus cavalos, indispensáveis ao bom funcionamento 
da alfândega. É inimaginável que toda esta variedade de usos sucedesse num único espaço 
aberto, contínuo, do piso térreo. 
Contrariamente à ideia subjacente ao parecer, estão a surgir alicerces dos diversos elementos, os 
quais irão ser preservados e valorizados conforme já sugerido na presente fase do projecto. 
Também não é verdadeiro que se dê "o encerramento à cidade dos... espaços alpendrados 
laterais" porque, pela leitura atenta do projecto e do presente texto, se verifica que o público é 
precisamente encaminhado para aí, antes de tomar contacto com o restante edifício. Até agora 
têm tido utilização condicionada quando não há exposições e, mesmo quando elas ocorrem, o 
público atravessa o pátio sem se aperceber do verdadeiro significado destes pseudo - alpendres, 
quais abrigos de pombas que o estimam particularmente, e os conspurcam com os seus dejectos. 
Quanto ao espaço de armazém e da casa da moeda do século XVII, que nos anos mais recentes 
serviu de sala de exposições, o projecto está orientado pelos dois seguintes princípios: 
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- O primeiro relaciona-se com a interpretação do uso tradicional deste espaço, como área de 
armazém. Trata-se de reavivar a memória de uma utilização e de aproveitar as suas actuais 
características arquitectónicas, em função dos seus atributos fundamentais (grande capacidade, 
regularidade e resistência do pavimento, ausência de luz solar directa, grande estabilidade 
ambiental). 

- o segundo diz respeito à preocupação de manter integralmente as estruturas antigas, havendo 
intervenções pontuais somente para repor ou reavivar soluções intermédias que foram 
camufladas há cerca de trinta anos. Não se trata de uma reconstituição dado que, se assim fosse, 
haveria até que rebocar e caiar as paredes, como foi uso no século XVII e fotografias anteriores 
ao "restauro" confirmam. A própria alvenaria é eloquente a este respeito. Mas faz-se aqui uma 
concessão a um salutar hábito de décadas embora se constate que o existente é pura ficção. 
Com base nestes pressupostos o projecto previu, à partida, estruturas reversíveis, sem o risco de 
causar qualquer dano à construção existente, embora por motivos gráficos as peças desenhadas 
possam sugerir o contrário. 
Indo ao encontro de algumas preocupações apresentadas nas informações do CRUARB e do 
1PPC, pensa-se introduzir no projecto a possibilidade de manter visitas regulares a esta área do 
século XVII e muito particularmente às forjas da Casa da Moeda, através de um percurso 
musealizado. Esta solução vai ser possível mediante a redução da densidade de estantana, na 
sequência, também, da perspectiva que actualmente existe, de aquisição de um outro prédio para 
descompressão do presente programa de remodelação da Casa do Infante. 
No concernente às bases programáticas, só nos cumpre interferir nestas quanto à adequação 
tipológica das mesmas. Verificamos que o programa realizado pelos técnicos competentes para 
o efeito, de acordo com as necessidades da Câmara do Porto, é perfeitamente compatível com a 
natureza do edifício, nomeadamente pelas razões já expostas. Aliás, no parecer do CRUARB 
elaborado a 22.07.1985, a Informação n° 112V85-S fl. 6, que serviu de base à renegociação do 
contrato com o projectista, diz-se claramente que o seu gabinete "na elaboração do projecto 
agora elaborado revelou boa compreensão do programa fornecido". 
Entendendo-se a monumentalização como algo que ultrapassa os valores arquitectónicos, 
reduzidos ao seu essencial, e considerando o enquadramento histórico na sua globalidade, 
material e imaterial, verifica-se uma perfeita consonância dialéctica entre o antigo uso e 
ocupação, com o projecto. Similares mas não coincidentes, os termos armazém e depósito, 
reflectem uma perfeita convergência de interesses perante a massa edificada, correspondendo o 
último à qualificação desejável. 
Perante o exposto no parágrafo anterior, afigura-se-nos oportuno retomar o tema dos 
"alpendrados colaterais" a propósito do invocado "valor ambiental imprimido aqueles espaços", 
que resultou da intervenção efectuada nos anos cinquenta. No fundo esta foi pautada pela 
eliminação quase total dos elementos arquitectónicos que contrariavam os designios do autor do 
restauro, Prof Arqt°. Rogério de Azevedo. 
Todavia, para referenciar a intervenção daquele respeitável mestre, deixa-se praticamente 
intacto o sector do edifício, onde aquele autor manifesta o seu génio criador - assaz inventivo -
ou seja, a frente para a Rua da Alfândega. 
Quanto às "torres ameadas do século XIV" elas foram durante vários séculos o local de 
convergência e cruzamento de percursos (horizontais e verticais), pelo que se depreende a sua 
importância na definição espacial do conjunto. Como tal, fornecemos ao observador através da 
linguagem da arquitectura, os indicadores de todos esses elementos, cnfatizando-sc o 
movimento vertical com um ascensor de desenho adequado. 
Preenche-se o interior cm uma estrutura espacial legível em corte, formalmente 
descomprometida da vetusta envolvente, para a qual seria insensato simular o preenchimento "à 
época". Aproveita-se também para travar de novo as paredes limítrofes que apresentam 
deformações acentuadas, devido ao facto de lhes terem sido retirados todos os pisos 
intermédios. 
Muitos outros elementos são repescados para enriquecerem a imagem interior e exterior dos 
espaços originais, rasgando-se tetos e telhados para expor os seus limites superiores portais, 
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encaixes, janelas, passagens e um sem número de elementos referenciais, indispensáveis ao 
perfeito entendimento pelo observador. 
Dificilmente podemos aceitar que a importância histórica "do lugar" em causa, seja revelada por 
omissões abstracções e ausências. O valor ambiental certamente não decorre, 
Neste caso, da rarefacção arquitectónica, mas sim da síntese do passado com o presente/futuro, 
superiormente descrita por Aldo Van Eyck, arquitecto, do seguinte modo: 
"...lugares que recordamos e lugares que antecipamos estão unidos hoje em dia. Memória e 
antecipação, de facto, constituem a real perspectiva do espaço, conferindo-lhe profundidade 
(citado por Philippe Robert, Reconversions, Editions du Moniteur, Paris, 1989). 
O fenómeno do "lugar1' revela-se no cruzamento do descritivo com o imaginário. Não é 
certamente possível invocá-lo na ausência de qualquer um deles, essencialmente do concreto 
pois a imaginação pode, caso exista, acompanhar-nos para onde quer que seja. Nas marcas das 
sucessivas intervenções encontra-se "o concreto" arquitectónico. 
Reportar-nos-emos, de novo, a outro autor de reconhecido mérito para dar o sentido da 
importância do movimento, tal como exprimimos na modelação e compreensão do espaço 
através do uso expressivo das rampas, escadas, "passardes", e ascensores. Mathias Ungers diz 
"este movimento de interior para exterior, na direcção oposta, ou seja, entrando num espaço e 
encontrar-mo-nos fora do seguinte, gera a possibilidade de uma consciente percepção do 
espaço" (idem, ob. cit.). 
Assim, avançadas que estão em mais pormenor algumas das preocupações subjacentes ao 
apresentado, designadamente no que se refere aos sectores em causa, entendemos, de momento, 
por esclarecidos os aspectos, por ventura menos evidentes. Cumpre-nos alertar para o facto de 
ser possível aperfeiçoar e enriquecer a solução proposta, aligeirando a expressão física e o 
detalhe arquitectónico perante um acréscimo de área disponível e um custo de obra mais 
elevado, aliás justificáveis. 
Face ao que vem sendo exposto ao longo deste texto, não será fácil depreender que existe uma 
incompatibilidade clara entre as perspectivas inseridas no parecer a partir do ponto 6.° e o 
projecto em causa. Esta diferença assenta, desde logo, na ideia de que o quarteirão constituiria 
uma precedência norteadora da implantação do "complexo alfandegário da área portuária da 
cidade do Porto". Tal entendimento é diametralmente oposto à realidade. Aqui, toda a vitalidade 
e dinâmica urbana parte de um elemento gerador anterior às ruas a nascente, norte e poente, o 
qual virá a dar origem a um quarteirão, aliás eleito como unidade quantificadora de um processo 
de planeamento urbano. Ora como será possível invocar "a revitalização e reabilitação" com 
base na destruição? Nada está morto nem desabihtado poderá sim estar "adormecido". 
Sendo a Alfândega, a Casa da Moeda e instalações anexas envolvidas por outras construções, os 
acessos aos diversos sectores do "complexo" formavam um conjunto de servidões, de traçado e 
encaminhamento variado, sem no entanto constituírem espaços públicos, mas sim privados e de 
uso condicionado. Trata-se certamente de um equívoco entender a "Casa da Moeda" medieval 
como local de passagem, até ao século XVII, e depois acertar esta faixa como passagem sob as 
latrinas da habitação do Almoxarife nos séculos XVIII e XIX. 
E do nosso conhecimento que o acesso Norte, destinado a uso exclusivo da Alfândega, em 
séculos passados tinha início na Rua Nova e contactava com o Cais do Terreiro, atravessando o 
edifício por um elaborado sistema de rampas ainda em parte conhecido através de fotografias e 
desenhos antigos. Outros espaços edificados a nascente, ainda ligados à antiga propriedade 
régia, como o do armazém que actualmente se pretende adquirir, demonstram à saciedade e 
inexistência da interligação de percursos de atravessamento franco do quarteirão. Portanto, a 
partir das diversas entradas, sugeridas na reorganização interior do casario, somente se 
desenvolviam servidões independentes, para atingirem os diversos edifícios sucessivamente 
envolvidos pelas construções, dispostas ao longo dos arruamentos délimitantes do quarteirão 
posteriormente construído. 
Estamos perante, conforme se depreende, um conjunto de grande e invulgar extensão, 
interrelacionado com muitos dos edifícios que fazem parte do quarteirão acabado de delinear 
nos finais do século XVIII. Ou seja, quatrocentos anos depois da fundação da Alfândega. 
Discordamos, também, da ideia de atribuir pouca importância às "estruturas aparentes" aí 
situadas, por que fazem parte integrante do próprio conjunto a valorizar. Isto é, por retratarem 
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uma modalidade de crescimento que tem por base uma construção de prestígio, com a 
particularidade de ser lako e corporizar de modo intencionado um momento histórico muito 
especial. Um novo capítulo dos direitos administrativos e económicos do estado, sobre o 
território urbano do Porto e da região norte tem precisamente a sua origem aqui. 
Acresce-se ainda a circunstância de a estrutura cadastral, já rara, deter características invulgares 
ao ponto de ter sido capaz de absorver vários ciclos de crescimento da população na cidade sem 
esta ter de ultrapassar os seus limites tradicionais. Justifica-se, assim, perante a missão de 
preservar núcleos históricos, de evitar o desaparecimento de todo um conjunto de marcas 
amplamente documentadas sob diversas formas, que o serem oportunamente divulgadas virão a 
atrair as atenções de um vasto público ávido de conhecer, sobre o terreno, o passado desta 
cidade. 
A "Casa do Infante" nunca desactivou percursos existentes, gerou sim um vasto complexo 
edificado que foi tendo necessidade de contacto com a malha envolvente. À medida do seu 
desenvolvimento e do envolvimento do núcleo pelas inúmeras construções. 
Trata-se de um crescimento orgânico, portanto gerado do simples para o complexo, do centro 
para a periferia e não propriamente partindo da generalidade para o particular, nem da periferia 
para o centro, próprios de um entendimento racional 
Pela experiência actual da arqueologia urbana a suceder em muitas frentes, a investigação de 
estruturas enterradas mais antigas, não se torna de todo inviável pelo facto de estarem sob outras 
emergentes. Tal não sucede no Arquivo Histórico, nem a Basílica de S. Pedro de Roma ou as 
catedrais de Florença, Paris, Compostela, etc. tiveram de ser demolidas para se efectuar o 
reconhecimento arqueológico. Daí resultaram, bem pelo contrário, inúmeros vestígios visitáveis, 
sob o pavimento actual. Ao invés do proposto da informação, a existência daquele tipo de 
vestígios não deverá ser incompatível com a presença de edifícios sobre eles implantados. 
Locais dos mais famosos, encontram-se nestas circunstâncias, chegado a ter frequências diárias 
superiores a inúmeras casas de espectáculos. Daí que a cultura e turismo não sairão certamente 
diminuídos, mas provavelmente reforçados se forem postas à disposição das pesquisas as verbas 
convenientes. 
O usufruto dos bens culturais pelo público e certamente o objectivo de todos os intervenientes 
neste projecto, residindo a diferença de opinião, na valorização dos elementos disponíveis no 
local. Avançamos que o presente estudo contempla, no entanto, um leque de interesses muito 
para além dos actuais e não elimina a possibilidade de conhecimento desta área, conquanto 
completa. Sem ser amputada de alguns dos seus elementos mais distintivos e identificadores, vai 
a população encontrar, como já sucede, toda uma nova série de acontecimentos que espelham 
bem as vantagens do tipo de solução proposta. 
Reflectindo profundamente sobre a problemática da "revalorização das fachadas posteriores" 
verificamos ser o que se pretende agora impor como uma verdade, a negação da história do 
cadastro deste mesmo "quarteirão" correndo-se o risco de se voltar a criar uma mistificação. 
Por último, temos de manifestar a nossa inteira concordância quanto à sugestão de serem 
adquiridos alguns edifícios situados entre a Casa do Infante e Ruas que delimitam a área do 
quarteirão. Poder-se-á desse modo reintegrar espaços que já fizeram parte do "complexo" e 
ainda manter a dinâmica própria da integração orgânica do conjunto de espaços livres e 
edificados. Advirá daí a vantagem de se tornar possível satisfazer as vastas exigências 
programáticas do A.H.M.P., com o máximo de qualidade para o vasto publico expectante de 
bons serviços culturais, em áreas ainda pouco divulgadas entre nós, de não menos importância e 
procura. 

4 - Comentários ao parecer 2207/91/IPPC - N 

Ao concordar inteiramente com a opinião de que se está perante " um caso exemplar de 
investigação histórica e arqueológica", fazemos questão de alertar para o facto de ela também se 
efectuar na vertente arquitectónica em simultâneo. Temos vindo à largo tempo a reclamar a 
aplicação dos conhecimentos próprios da disciplina no decurso daquelas pesquisas, 
nomeadamente os aspectos compositivos e construtivos. Pretendemos assim, valorizar a prática 
interdisciplinar exercida até agora e demonstrar a sua importância na preparação cuidada da 
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informação prévia ao projecto que conduziu à descoberta de novos espaços e combinações, sem 
pôr em risco os " aspectos significativos da estrutura e orgânica mais antigas....". 
Para eleição dos "...princípios adoptados na metodologia do projecto..." mais não fizemos do 
que escolher um quadro de trabalho com a maleabilidade própria da " orgânica" do complexo, 
revelada pelas pesquisas de diverso tipo, elaboradas sobre documentos desde o início do 
processo de " Remodelação e Beneficiação do Arquivo Histórico". 
Como " linguagem do desenho" associada ao "partido arquitectónico" proposto, entendemos 
que eles advém, como já expressamos, de um entendimento claro e explicito das estruturas mais 
antigas, incluindo a própria intervenção da D.G.E.M.N. 
Ressalta de uma observação atenta ao edifício um lado praticamente não existem ângulos rectos, 
por outro as linhas curvas coexistem com inúmeros planos mclinados, restando deles as 
indeléveis marcas que não foi possível eliminar em operação devastadora. Retomamos daquele 
riquíssimo léxico formal, fruto da acumulação de informação vária, os elementos mais 
marcantes, segundo um critério de autenticidade relativo aos objectivos actuais da arquitectura. 
Dá-se a integração plena ao utilizar geometrias de base similares, evitando as figuras de estilo 
incompatíveis com a prática dos princípios da descoberta e da relação positiva entre os valores 
do presente e do passado. 
Dentro da linha de actuação definida, salientamos os arcos de volta perfeita, conforme desejo da 
intervenção de há cerca de trinta anos, segundo processo que aligeira o efeito de encerramento 
anterior aquela, apesar de prevalecente desde a fundação, ao tempo de D. Afonso VI, até aos 
meados do presente século. 
Foi, como acabamos de relatar, com conhecimento, serenidade própria da reflexão e 
respeitabilidade que avançamos para o preenchimento do interior das torres, utilizando os meios 
hoje em dia à nossa disposição. Estes, apesar de muitos, variados e acessíveis, não deixam de 
corresponder à imagética rica, orgânica e dinâmica que se evidenciava antes da profunda 
depuração efectuada. 
Não podemos partilhar do ponto de vista expresso no parecer, quando se refere aí como "algo 
penoso o uso proposto para o espaço do antigo armazém " Poder-se-ia depreender que se 
propunha vedar ao público uma área incondicionalmente acessível, quando o somente é 
franqueada durante exposições e visitas guiadas. Ou ainda imaginar que a instituição iria 
abandonar as suas actividades de extensão cultural. De facto tal não está previsto que suceda e 
muito menos o seu cancelamento. Trata-se, porém, de fixar aí um depósito de documentos, de 
rara qualidade e quantidade em local de dignidade equivalente ao seu valor e em condições 
ambientais convenientes. 
Perante um conjunto de atributos tão relevante, propõe-se dispor aí, em exposição permanente, 
uma parte significativa do material disponível, valorizando-se e divulgando-se deste modo o que 
tem sido pouco recordado e por ventura minimizado com informação secundária. Com nesse 
local se encontram também os fornos de moeda do século XVII e outros elementos 
arquitectónicos a revelar, ele virá a ser integrado no circuito musealizado a criar para o público. 
A densidade de ocupação, decorrente das necessidades essenciais devidamente expressas no 
programa e das que emergiram no decurso do projecto, é sem dúvida muito elevada 
concordando-se plenamente com a sua redução em favor de um enriquecimento de percepção do 
espaço. Caso se venha a consumar a aquisição dos edifícios que fizeram parte das instalações 
"reais", será possível redistribuir alguns sectores, com vista a melhorar a relação entre uso e 
ocupação. 
Prevemos, como consequência da expansão, a possibilidade de consagrar a totalidade do 
edifício do gaveto das ruas da Alfândega e da Fonte Taurina, exclusivamente para área de 
público, inclusive como zona de exposições e conferências, Viabiliza-se ainda a recolocação do 
sector de acção educativa da torre norte, conforme o estatuto prévio. No âmbito deste acréscimo 
da área, será ainda possível transferir os serviços técnicos, administrativos, oficinas e o 
complemento dos depósitos para o edifício a adquirir. 
Concordamos inteiramente com a utilização de estruturas reversíveis, possivelmente metálicas, 
sempre que as condições técnico-económicas o permitam, já que não questionamos as suas 
vantagens nem as potencialidades formais e estéticas inerentes. 
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Alguma omissão na memória descritiva e justificativa poderá ter conduzido a uma interpretação 
errónea do "partido" tomado sobre o embazamento e fundação do muro medieval do lado 
poente da torre sul. Aquele paramento actualmente inacessível, dispõe de duas partes 
diferenciadas, uma com aparelho para estar à vista e outra menos cuidada para ficar soterrada. 
Propõe-se a solução apresentada, demarcar claramente as duas situações, sem prejuízo de 
algumas rectificações a quando da sua apreensão global, após a retirada do "entulho" e "sucata" 
que o recobrem. 
Congratulamo-nos com a concordância da localização da escultura sendo desejável que no 
decurso do projecto de execução se aprecie o desenvolvimento do seu estudo. 

5 - Conclusão 

Das informações e pareceres elaborados até à data, constatam-se, por um lado, posicionamentos 
diversos, por vezes contraditórios, sobre situações similares. Por outro lado temos a fixação 
sobre assuntos cujo interesse está para além do âmbito de decisão dos projectistas, cuja 
oportunidade de apresentação seria inclusivamente anterior à encomenda dos estudos e 
desfasamento no tempo de algumas questões perante a evidência disponível, despontando um 
enquadramento alheio às pesquisas e revelações feitas até ao presente momento. Finalmente 
destaca-se um conjunto de observações, focando alguns pontos do projecto, cuja pertinência se 
nos afigura de grande oportunidade para a fixação do projecto - base, pois a fase de execução 
será definitiva para instruir o processo de concurso das obras de construção civil 
A menor densidade de ocupação programática, implica o indispensável acréscimo de área 
edificada disponível e a reversibilidade do equipamento bem como de algumas estruturas advirá 
deste avisado conselho um grande beneficio para a instituição. 
Discordamos profundamente da opinião avançada de que o publico poderá vir a ser privado do 
usufruto de bens culturais. O presente comentário contem suficientes provas do contrário 
entendendo-se por redundante o desenvolvimento de uma mais extensa contradita aquele 
infundado entendimento. Não podemos deixar de manifestar, no entanto, dificuldade em aceitar 
a aplicação de teses higienistas de desenho urbano, sob o pretexto invocado de salvaguardar 
património urbano quando elas se têm confirmado como aniquiladores irreversíveis do mesmo. 
Acrescem a este inconveniente, de já de monta, os elevados custos socio-económicos por 
demais conhecidos que também justificam o fim da aplicação destes princípios. 
Ficamos igualmente surpreendidos pelo conteúdo da afirmação sobre a modelação espacial, 
devida à expressão geométrica entendida nos planos convencionais da sua representação. 
Quando se invoca o risco de ela " gerar alguma controvérsia" está-se a desprezar alguma 
informação fundamental contida neste complexo edificado. As estruturas orgânicas detêm a 
qualidade única de aceitar sucessivas remodelações e acréscimos, num processo quase 
mterminável. Ao contrário dos sistemas encerrados, os racionais, a sua abertura é 
particularmente dialogante quando se utiliza uma linguagem arquitectónica contendo os 
elementos mais usuais na sua configuração. 
Confirma-se, neste comentário, todas as vantagens do empenho interdisciplinar sobre a pesquisa 
teórica e prática, na preparação e desenvolvimento de um projecto desta natureza. Entendendo-
se por suficientes os esclarecimentos aqui prestados, lamentamos o facto de por ventura não 
termos sido suficientemente explícitos na memória descritiva e justificativa constantes do 
projecto. _ 
Resta-nos acrescentar que a escultura proposta, pode bem simbolizar aquela conjugação e fixar 
de modo inequívoco as tremendas cargas emotivas e racionais emergentes no local. 

Porto, 6 de Novembro de 1991 
Nuno Tasso de Sousa 
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DOC.56AHMP 
MEMORANDO 

ASSUNTO REMODELAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO ARQUIVO HISTÓRICO 

Houve uma reunião no passado dia 11 de Junho, com o Projectista (Arqt° N. Tasso de 
Sousa) e representantes da Direcção dos Serviços de Obras (Arqt°. Leopoldo Coutinho) do 
Pelouro de Animação da Cidade (Eng.a. Paula Aleixo) e do Arquivo Histórico (Chefe da 
Divisão). 

Foi dado conhecimento de o EPPC deu a sua aprovação ao projecto, inclusive as novas 
orientações decorrentes da compra do armazém das traseiras. 
Foram analisadas as implicações, para o calendário da obra, tanto da transferência do CRUARB 
para o edifício próprio, como do alargamento do projecto ao prédio com frente para a Rua 
Infante D. Henrique. 

Em virtude dos atrasos nos pareceres e aprovação do Projecto - base e, também, agora, da 
remodelação deste mesmo estudo, devido ao alargamento da área de intervenção estima-se que 
o Projecto de Execução para a Ia fase da obra esteja concluído no fim do corrente ano. 
O processo de concurso para adjudicação da obra deverá iniciar-se ainda em fins de 1992. 
- A 1* fase da obra incluirá todas as dependências da Casa do Infante com excepção do corpo da 
frente, as actuais instalações do CRUARB e o novo armazém das traseiras. 
Pensa-se que estas obras poderão ficar concluídas em meados de 1994. 

A 2a fase da obra corresponderá ao corpo do edifício com frente para a Rua da Alfândega 
(o da Casa do Infante, propriamente dita, pois o da esquina com a Rua da Fonte Taurina já 
deverá estar concluído) e ao prédio da Rua do Infante D. Henrique. Neste último caso, será 
necessário providenciar a reinstalação de dois inquilinos, cujo processo se dará início logo que 
for assinada a escritura da compra. 
Estima-se que o concurso da obra poderá abrir na Primavera de 1994. 

Para melhor esclarecimento do projectista e avanço nos trabalhos de demolições (nos 
frigoríficos do armazém agora adquirido), de desaterros e investigação do subsolo, de revisão de 
parte da instalação eléctrica no prédio da Rua Infante D. Henrique e transferência provisória de 
materiais e serviços, concluiu-se que será vantajoso efectuar uma empreitada autónoma, 
aproveitando ainda dinheiros do orçamento do corrente ano. 
Com esta medida, cujo concurso poderá ser iniciado em Setembro próximo, dar-se-ia um 
excelente avanço, de modo a possibilitar que as obras de remodelação (Ia fase) não se estendam 
para além de um ano. A execução de tais obras deverá, em princípio, situar-se entre meados de 
1993 e meados de 1994. 
- Com base nestes pressupostos e auscultado também o Arqt° Nuno Tarso de Sousa conclui-se 
que os trabalhos no local da antiga torre norte da Alfândega poderiam ficar concluídos logo em 
Março de 1994, permitindo assim uma visita oficial durante as cerimónias comemorativas do 
centenário dn Infante D. Henrique. Se a exposição comemorativa se vier a realizar no Mercado 
Ferreira Borges, programar-se-ia uma visita de autoridades em 4 de Março. Poderiam, deste 
modo, ver-se as ruínas arqueológicas da alfândega velha e o local do futuro núcleo 
museográfico, precisamente onde se pensa que tenha sido a habitação dos oficiais de régios e, 
por consequência, o possível nascimento do Infante D. Henrique. 
Nesta mesma ocasião, poderia ser anunciada a abertura do concurso para a 2a fase da obra, cujo 
processo estará então finalizado. 
A conclusão das obras da Ia fase dar-se-ia, como dissemos, em meados de 1994, podendo 
proceder-se à reinstalação dos serviços no trimestre imediato e a inauguração do edifício ainda 
durante o ano das comemorações. 

Porto e Arquivo Histórico, 16 de Junho de 1992. 
O CHEFE DA DIVISÃO: Manuel Luís Real 
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Doc57G.T.S. 
Notas para musealização do Salão 
1. Entrada: temas, de explicação a acompanhar vista perspectivada da totalidade do Salão 
1.1- O que primeiro se impõe ao visitante é o actual espaço construído do Edifício 
da Alfandega do séc. XVII 
1.2 - Que poderá ser explicado enquanto anulando a organização anterior medieval da 
Alfândega do pátio e duas torres contígua à Casa da Moeda com duas alas e pátio. 
1.3- Que poderá ser explicado como estabelecendo uma nova organização interna e funcional 
da Alfândega no final do séc. XVH (obra de 1656 a 1677) e XVffl (Novo Regimento da 
Alfândega de 1703): "onde se fazia o quê" relativamente à Alfãndegagem 
2 - temas de explicação a acompanhar a observação da réplica do Mosaico inserida em espaço 
definido por paredes de construção romana: 
2 .1 -A escadaria e os vãos na parede do lado Este poderão ser elementos a destacar como 
introduzidos posteriormente ao espaço construído inicial e assim valorizados enquanto 
testemunhos da expansão do edifício da Alfândega na 2a metade do séc. XVHI com a 
construção de um novo corpo adossado a Este. 
2.2 - Preparando o visitante para a visita da metade Norte e da metade Sul poderão ser focados 
os Antecedentes do espaço construído que actualmente se observa: 
2.2.1. - Vestígios ou alicerces enterrados da Casa da Moeda do see. XIV-XVH, a Sul. 
2.2.2. - Vestígios ou alicerces enterrados da Casa romana dos séculos IH - IV visível a Norte 
2.3 - A existência do mosaico poderá ser relacionada com o processo de Romanização 
valorizando a importação dos modelos de casa e cidade romanos e em particular do elemento 
mosaico enquanto adopção de um importante símbolo de estatuto social e de pertença cultural; o 
elemento mosaico poderá ainda ser explorado enquanto adopção de padrões decorativos de larga 
circulação no espaço do Império. 
2.4 - a "casa romana" poderá servir como ponto de partida para explorar o processo de 
reconstituição da cidade antiga no estado actual do conhecimento 
2.5 - A observação do sector de mosaico original (preservado no ângulo NE) poderá ser 
confrontada com a réplica e associada a explicação do processo de escavação, registo e 
reconstituição do mosaico 
2.6. - A observação dos alicerces, paredes e pavimentos da Casa da Moeda (sécs. XIV a XVH) 
poderá ser acompanhada de explicações sobre os seguintes temas: 
2.7.- Reconstituição dos Edifícios da Casa da Moeda e sua integração no complexo dos 
edifícios régios. 
2.8. - Adequação aos modelos europeus das Casas da Moeda. 
2.9- Rede EUROMINT / Itinerário Europeu da Casas da Moeda. 
3. -temas de explicação a acompanhara observação das estruturas da Casa da 
Moeda: 
3.1 - Na hipótese, ainda não completamente assente, das duas fornalhas da parede Este puderem 
ser interpretadas como fazendo parte da Casa do Selo da Alfândega a respectiva explicação 
deveria surgir no mencionado ponto 1.1.inserida na explicação da organização interna e 
funcional da Alfândega no final do séc. XVII e see. XVIHI. 
3.2 - Os elementos romanos que se observam no piso inferior deveriam ser associados a uma 
breve explicação para não criar confusão com as estruturas da Casa da Moeda que se observam 
no piso superior, deixando uma explicação mais detalhada para a continuação da visita ao piso 
inferior. 
Paulo Dordio, Porto, 29 de Novembro de 2002 
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Doc58G.T.S. 

Proposta do Serviço Educativo da Casa do Infante / Torre Norte 
Notas para a animação da 2." fase do percurso museológico 

O tema a explorar nesta proposta é: "Escavação arqueológica na Casa do Infante" 
Durante as obras de remodelação da Casa do Infante nos anos 90 decorrera mtervenções 
arqueológicas neste espaço em que foram descobertos vestígios inesperados e valiosos para a 
interpretação da História da Cidade do Porto. 
O objectivo desta proposta visa: 
- sensibilizar o visitante para a importância de intervenções arqueológicas na zona urbana 
- conhecer os diferentes passos das escavações arqueológicas até à musealização 
- desenvolver atitudes de preservação do Património 
- incentivar o gosto pela descoberta 

As estratégias a seguir englobam: 
- jogos à volta dos vestígios descobertos nas escavações 
- postos informáticos sobre o processo de composição do material exposto (Mosaico) 
- painel informativo tratando a evolução do trabalho arqueológico 
- oficinas para grupos escolares /estudantes da área Patiimónio Cultural: 
"Olhar uma escavação arqueológica na cidade" 

As sugestões de suporte de apoio / actividades 
I. Mosaico Romano 
1. Puzzle do desenho do mosaico com base magnética e peças soltas com imen para completar 
em frente ao objecto exposto 
2. Posto informático sobre a composição geométrica do mosaico escolhendo formas e 
calculando tamanho. Este programa poderá ter diferentes graus de dificuldade. 
3. DVD sobre uma possível reconstrução da habitação romana em 3 dimensões sobre o mosaico 
(caso haja elementos suficientes). 
II. Calcada Medieval 
1. Painel informativo com imagem da calçada medieval depois escavações, com a possibilidade 
de sobrepor uma transparência da calçada na Época Medieval 
2. Espaço reservado aos instrumentos de trabalho do arqueólogo numa escavação urbana (p.ex. 
capacete, balde, pá, pincel, saco, marcador,...) 
Junto uma descrição do processo duma escavação com imagens e legendas. 
3. Oficinas "Olhar uma escavação arqueológica na cidade" 
- para grupos escolares: «Já pensaste ao passar na rua que possa estar debaixo do passeio 
vestígios de outros tempos?» 
- para estudantes da área Património: «Arqueologia urbana» 
111 Salão 
1. DVD sobre a evolução arquitectónica desta ala desmontando secção por secção 
2. Painel introdutório a partir da imagem actual do salão com os diferentes vestígios 
descobertos nas escavações que podem ser visualizados em diferentes cores tocando um botão. 
Porto, 30 de Novembro de 2002 
Graça Lacerda 
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(cm capa: título 
CMP. 
CASA DO INFANTE 
PROJECTO DE MUSEALIZAÇÃO (2a FASE) 
ESTUDOS PRELIMINARES 
ESTUDOS FINAIS 

ÍNDICE: 
MEMÓRIA DESCRITIVA E JUSTIFICATIVA 
FICHAS 
PLANTAS DE LOCALIZAÇÃO 
PEÇAS DESENHADAS] 

Casa do Infante 

Projecto de Mnsealização (2.* fase) 

Memória descritiva e justificativa 

O projecto de reconversão museológica de uma parte significativa do sítio ribeirinho portuense 
conhecido como Casa do Infente foi já objecto de uma fase de intervenção preliminar, que 
culminaria com a sua abertura ao público em Dezembro do ano passado. 
Esperava-se que a execução faseada dos trabalhos viesse a dar origem a um período de 
funcionamento de carácter experimental susceptível de proporcionar a apreciação de algumas 
das concepções e soluções cénicas então avançadas, o que contribuiria para aferir as propostas 
constantes deste novo desenvolvimento do projecto. 
Não tendo sido possível proceder a uma análise fundamentada do comportamento dos visitantes 
no decurso desse primeiro período de abertura ao público, beneficiou-se contudo de um 
conjunto de impressões que, embora de carácter subjectivo, se revelaram de franca utilidade. 
Na memória descritiva apresentada a título justificativo, quando da elaboração da proposta 
precedente, foram focados os problemas interpretativos de ordem conceptual que a 
concretização do projecto vinha suscitar, e que se centravam na necessidade de conjugação do 
processamento de testemunhos in situ com a presença de bens móveis. 
Na preparação do discurso recorre-se ainda ao leque documental próprio da cenografia 
expositiva, compreendendo portanto o emprego de informação textual e sonora, bem como de 
imagem fixa ou em movimento e ainda de maquetas e modelos. Acresce que, na concepção do 
leque de mobiliário expositivo utilizado se tiveram em linha de conta não só as características 
dos materiais expostos como o posicionamento face ao visitante, facilhando-lhe desse modo a 
compreensão dos respectivos conteúdos. Procura-se assim conferir às soluções cénicas 
propostas um enriquecimento capaz de proporcionar uma maior atractividade no tocante à 
comunicação com o público 
Na fase de execução que se irá processar a seguir terão de vir a ser ultimados alguns aspectos de 
carácter construtivo, decorrentes da necessidade de adequação e acabamento das obras já 
efectuadas ao programa de reconversão museológica agora em causa. Como os espaços 
disponíveis para o efeito se apresentam praticamente sem acabamentos, pois o contrário não 
faria sentido, terão de ser considerados trabalhos de construção civil, instalações e equipamentos 
que propiciem as condições de apresentação apropriadas. 
Do conjunto de tarefas que envolvem trabalhos de construção civil, de instalações especiais 
(electricidade, segurança, etc.), equipamento, mobiliário, gráfica e sinalética, destacam-se os 
seguintes: 
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a) Para dar higar a um espaço de apoio aos técnicos de serviço neste núcleo, haverá que realizar 
trabalhos de trolha e pintor para adaptar uma sala contígua à loja de vendas. 
b) Na arte de serralharia há que realizar uma escada que permita escoar os visitantes 
directamente para a Rua do Infante; um estrado para visita à oficina da Casa da Moeda; uma 
estrutura para apoio da réplica do mosaico romano; uma ponte sobre a calçada da viela da Alta 
Idade Média, o guarda-vento da entrada principal e recepção aos visitantes. No âmbito do 
equipamento há que adaptar vitrinas; executar estantes, painéis, suportes de materiais diversos. 
c) Na área da electricidade haverá que estabelecer novos circuitos, fornecer e instalar 
projectores a destacar painéis e objectos; armaduras nas vitrinas e espaços a musealizar. 
Alguns efeitos huninotécnicos necessários ao salão central onde se farão apresentações a grupos 
alargados requerem controle de fluxo luminoso e efeitos especiais. 
d) Quanto à segurança toma-se necessário completar os meios implementados no sentido de 
fazerem face ao tipo de solicitações que o novo uso requer. Um terá a ver com a escada a 
realizar no topo poente da "viela" que gera uma saída rápida e alternativa dos visitantes para o 
exterior e de entrada para os meios de socorro. Outro será a abertura de uma porta para a 
esplanada da cafetaria. Por último, o ajuste da sinalética de emergência aos circuitos agora 
previstos. 
e) Será necessário instalar meios que vençam algumas das barreiras arquitectónicas ainda 
existentes, tal como uma rampa na entrada principal, outra junto do sector de vendas e uma 
plataforma elevatória na transposição do nível -2 para o O para dar continuidade ao circuito 
agora proposto. , . 
f) Os critérios museológicos e as opções feitas quanto à apresentação conduzem a instalação de 
vários "quiosques informáticos" que requerem para além do "hardware" as respectivas redes de 
alimentação de energia e de distribuição de sinal para onde se aplicarão os respectivos 
monitores tácteis. , 
g) O recurso a projecções sobre écrans retracteis para apresentações genéricas destinadas a boa 
compreensão do conjunto monumental implica a utilização de videoprojectores servidos por 
DVD e de sistemas de sonorização, incluindo as indispensáveis redes de distribuição e de 
alimentação. Tudo isto comandado em sincronia com a numinação a partir de uma pequena 
"régie" a implantar no espaço de recepção. 
h) Intervenções de consolidação, conservação e restauro de pavimentos e paredes, fazem 
igualmente parte deste processo de apresentação as quais terão de ser realizadas por técnicos 
especializados, em momentos conjugados com as restantes. 
i) Tem-se ainda em conta que toda a preparação gráfica prevista vai repercutir-se sobre 
trabalhos em suportes diversos conforme previsto nas fichas anexas. 
Os testemunhos detectados constituem dessa forma o suporte do programa gizado, posto que se 
proceda também à evocação de algumas personalidades e contextos históricos que permitem 
conjugar a interpretação desses testemunhos com os acontecimentos de que foram 
contemporâneos, conferindo-lhes assim uma nova vivência. Ao longo da preparação deste 
programa expositivo fez-se assim apelo a diferentes domínios disciplinares, aspecto que se julga 
importante que seja transmitido ao público, tazendo-se-lhe referência no âmbito da informação 
introdutória. 
Uma alusão à sequência de intervenções arquitectónicas patentes no conjunto edificado e a 
diacronia que revelam parece igualmente necessária, inclusive porque, em períodos mais 
recentes, tais intervenções foram feitas já numa perspectiva de preservação do seu valor 
patrimonial. 
Na fase de desenvolvimento do projecto agora apresentada viriam a observar-se idênticas 
concepções, que passariam por conseguinte a fundamentar todo programa de reconversão 
museológica em curso. 
Foi já sublinhado anteriormente que se entendia que a dificuldade inerentes à elaboração de uma 
proposta expositiva contemplando globalmente a diversidade temática de que o sítio é 
testemunho conduziria a uma formulação compreendendo percursos de visita diferenciados, que 
evidenciam contudo uma forte complementaridade e mesmo inter penetração. Nessa óptica, 
considera-se prioritária a via que tem como principal elemento de sustentação uma leitura do 
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edifício centrada nos testemunhos de índole arqueológica e arquitectónica, visto ser aquela que 
apresenta uma maior abrangência. 
A oferta a propor deverá compreender quatro itinerários temáticos, tendo como fios condutores 
o Infante, a Alfândega, a ocupação romana e a Casa da Moeda. Indo ao encontro do que se julga 
œristituir a exr>ectativa de um sector apreciável do público utente, será pois contendo um 
acentuado protagonismo à figura do Infante, individualizando um percurso centrado nessa 
personagem histórica. 
A concentração dos visitantes inerente às chegadas em grupo recomenda no entanto a existência 
de um início de percurso comum, o que permite que se venha a dispor de um espaço de 
acolhimento com maior capacidade e com uma localização mais central. Uma tal opção, já 
focada na memória precedente, permite situar nessa área a informação geral introdutória e, 
consequentemente, o começo dos itinerários temáticos. Essa tomada de decisão seria reforçada 
pelo facto de se poderem instalar nessa mesma área serviços de recepção e de vestiário, 
obtendo-se ainda, desse modo, um acesso fácil à zona dos sanitários. 
Para a apresentação da cenografia procedeu-se à adaptação e apuramento de um método de 
trabalho já experimentado em realizações congéneres e que se viria a revelar de uma acentuada 
operacionahdade. Tomou-se possível, dessa forma, concentrar num conjunto de quadros -
resumo organizados por colunas, a planificação da totalidade da intervenção expositiva. A 
utilização deste método permite não só indicar a inserção espacial dos diversos temas 
interpretados como a conjugação entre testemunhos, informação textual e iconográfica, 
estabelecendo ainda a correspondência com os equipamentos mobiliários requeridos para a sua 
apresentação. 
Conforme foi já apontado, seriam tidas em particular atenção na preparação deste programa 
interpretativo as expectativas dos diferentes tipos de visitantes esperados, procurando-se assim 
que a cenografia estudada possa proporcionar uma abordagem múltipla e alternativa do 
significado e importância do sítio. 
Faz-se notar todavia que se está perante uma questão que deverá ser devidamente acompanhada 
já em período de funcionamento, de modo a que se possam caracterizar melhor os públicos alvo 
e definir desse modo as estratégias de fidelização e de incremento a implementar. 
Com base nestes pressupostos, entendeu-se que as visitas podiam contemplar níveis 
progressivos de interpretação, visando assim dar resposta tanto às expectativas inerentes aos 
diferentes patamares etários e consequentes níveis de escolaridade como aos diversos graus de 
interesse e de empenhamento que animam os visitantes adultos nacionais e estrangeiros. 
Desse modo, a cenografia adoptada comporta a flexibilidade suficiente para que, num primeiro 
escalão, se possa ir ao encontro daqueles segmentos de público que estão interessados em 
conhecer globalmente o sítio mas que pretendem dedicar à visita um período de tempo limitado, 
que se poderá estimar em cerca de uma hora. 
Dada a flexibilidade com que se procurou dotar a interpretação, admitiu-se que, pontualmente, 
tais visitantes poderiam querer esmiuçar alguns dos temas que lhes são dados a conhecer de 
modo mais amplo, passando a aderir assim a um nível de comunicação mais exigente. A criação 
de itinerários temáticos insere-se naturalmente nesta linha de preocupações, visto que toma 
possível conjugar numa mesma visita diferentes níveis interpretativos, combinando troços do 
percurso mais acelerados com outros mais lentos e demorados. 
O grau de interesse despertado pelos ternas propostos irá constituir aqui o principal critério de 
opção, importando fazer notar que esta possibihdade de escolha e de alternância lhes será dada a 
conhecer tanto no começo da visita como através de informação impressa ou outra previamente 
torneada. 
Nesse sentido, recomenda-se ainda que a opção por diferentes níveis interpretativos seja 
igualmente explicitada mediante tratamento gráfico adequado dos elementos informativos 
correspondentes. 
A fim de facultar ao público a aquisição de um conhecimento mais aprofundado do sítio, é-lhe 
proposto um segundo patamar interpretativo em que as possibilidades de aprofundamento da 
informação residem sobretudo na exploração dos conteúdos dos ecrãs tácteis dispostos ao longo 
dos itinerários estudados. Passa-se a exigir assim ao visitante um comportamento participativo, 
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o que contribui também par sublinhar que está perante uma proposta com características 
diferentes, requerendo um maior grau de empenhamento. 
A introdução de um segundo patamar de interpretação reflectir-se-á igualmente no arranjo 
conferido aos diferentes tipos de equipamento e mobiliário utilizado no tocante à articulação a 
estabelecer entre testemunhos materiais, iconografia e informação textual, cujo tratamento 
reveste, neste contexto, uma importância fulcral. Com efeito, a leitura de informação escrita 
detalhada, considerada como dispensável numa abordagem mais genérica dos temas 
apresentados, œnstitui condição indispensável para obtenção do grau de conhecimento própno 
deste segundo escalão. 
Pressupostos como estes irão orientar o arranjo dos principais tipos de mobiliário e equipamento 
a utilizar - caso das vitrinas e painéis - permitindo assim ao visitante uma observação mais 
minuciosa e, consequentemente, mais alongada ou, pelo contrário, mais generalista e, 
portanto, mais abreviada. Confere-se-lhe por consequência uma acentuada flexibilidade na 
gestão do tempo que pretende dedicar à visita. 
Transpondo este critério, a titulo meramente exemplificativo, para o arranjo de uma vitrina, dir-
se-á que importa oferecer ao utente a possibilidade de tomar conhecimento do seu conteúdo 
mediante a leitura de um texto abrangente conduzindo apenas a uma observação sumaria do tipo 
e características dos objectos expostos ou, no caso de ser essa a sua escolha, possibilitar-lhe o 
conhecimento pormenorizado e minucioso dos testemunhos ai patentes. 
Relativamente ao nível interpretativo mais exigente em termos informativos, foi entendido que 
irá requerer como elemento de apoio, numa primeira fase, a utilização de um roteiro que se 
encontra já em preparação pelos serviços autárquicos competentes. Essa modalidade de visita 
tem como consequência a de que os elementos de referência a colocar junto dos testemunhos 
reveladores de aspectos de maior pormenor contenham apenas indicações minimalistas, pelo 
que a identificação destes irá remeter obrigatoriamente para esse folheto auxiliar. 
A criação a prazo de uma modalidade de visita dependente da utilização de áudio-guias implica 
que venha a ser reavaliada a articulação a estabelecer com os vários níveis interpretativos agora 
estabelecidos, prevendo-se que surjam maiores dificuldades no tocante à articulação com o 
roteiro. 
A este propósito, parece de sublinhar que a oferta de um instrumento de apoio com o grau de 
sofisticação que atingem hoje em dia os áudio-guias, podendo contemplar inclusive a 
apresentação de imagens, permitirá fornecer um grau de aprofundamento e de diversificação de 
conhecimentos que irá obrigar por certo a uma revisão do plano interpretativo a concretizar num 
futuro mais imediato. De atentar ainda nas potencialidades que esta modalidade de visita pode 
facultar no caso dos falantes de línguas estrangeiras. 
Daqui advirá certamente a oportunidade para novas opções no plano editorial, prevendo-se que 
uma delas seja a de transformar o roteiro numa publicação com características diferentes, que 
poderá ser utilizada quer na preparação da visita quer para conservar a memória do sítio depois 
daquela ter sido efectuada. Os conteúdos informativos dessa publicação poderão vir então a 
ampliar-se, inclusive mediante o recurso a iconografia, mais difícil de apresentar com base 
noutros suportes. 
Gerar-se-á também a possibilidade de dar a conhecer aspectos contextuais que sobrecarregariam 
o discurso expositivo se fossem aí inseridos. 
Nesta óptica será de mencionar um outro tipo de produto editorial - os desdobráveis -
entendendo-se que deverão œristituir sobretudo um instrumento informativo prévio, elaborado 
com a finalidade de gerar interesse pelo sítio, criando assim o desejo de o visitar. Estar-se-á 
portanto perante um produto a fornecer a título gratuito, devendo orientar-se em conformidade a 
sua estratégia de distribuição e de amortização de custos. 
Nesta perspectiva, viria a colocar-se ainda uma outra questão que seria a da preparação de 
produtos editoriais especialmente orientados para os itinerários temáticos previstos. A 
elaboração de um conjunto de quatro desdobráveis centrados nos temas atrás enunciados, sendo 
um deles dedicados à figura do Infante, perfila-se como hipótese a adoptar. Importará no entanto 
vir a proceder a uma rigorosa análise financeira das consequências dessa decisão, uma vez que a 
compra de desdobráveis não constitui uma prática habitual entre nós. Estar-se-á então perante a 
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solução alternativa de fazer repercutir os encargos daí resultantes no preço dos ingressos, o que 
será por certo de ponderar. 
O comentário mais detalhado a que se acaba de proceder acerca das concepções que se 
encontram na base do discurso expositivo, focando em particular os problemas relacionados 
com a informação escrita, pretende evidenciar o cuidado com que foram analisadas todas as 
questões compreendidas nesse âmbito. Com efeito, a componente textual da cenografia traduz 
habitualmente uma das dificuldades que são resolvidas de modo insatisfatório ao longo do 
processo de encenação e montagem de uma exposição. 
Recomenda-se, por conseguinte, que toda a informação textual a inserir no contexto expositivo 
venha a ser cuidadosamente testada, de modo a poderem avaliar-se fundamentadamente as 
dificuldades de compreensão que suscita, o tempo exigido para a sua leitura e a œnecçâo do 
relacionamento ergonómico que se pretende estabelecer com os diferentes patamares etários. 
Parece oportuno salientar aqui que a equipa directamente envolvida na elaboração deste projecto 
expositivo integrou o leque de especialistas adequado à realização do trabalho previsto, tendo 
beneficiado ainda de todo um conjunto de apoios que permitiram congregar um capital de 
pesquisa sem o qual não se teria tomado viável alcançar o resultado que agora se apresenta. 
No plano metodológico, importa também acrescentar às considerações feitas anteriormente no 
mesmo sentido o facto de este projecto ter vindo a ser discutido e avaliado ao longo de 
sucessivas reuniões da equipa responsável, o que permitiu tomar decisões face às hipóteses 
alternativas que foram sendo colocadas, conduzindo a um progressivo apuramento global que só 
desta forma se tomaria possível obter. 
A intenção de vir a dotar a reconversão museológica empreendida com uma componente 
comercial esteve presente desde o início, tendo sido entendido que a criação de uma loja 
œnstituiria a melhor opção a tal respeito, uma vez que se pretendia colocar essa iniciativa 
também ao serviço do Arquivo Municipal, dada a partilha do edifício com este organismo. 
Quanto à sua localização, optou-se por colocar esta componente na área de ingresso fora do 
espaço controlado, proporcionando por isso um acesso fácil ao público utente tanto no início 
como no final da visita. A situação escolhida permite ainda atrair clientes exteriores não 
interessados na altura em visitar o sítio. 
Essa solução tornou ainda possível criar um espaço de atendimento próprio, com capacidade de 
exposição atraente dos produtos em venda e boas condições de armazenagem, quesitos 
considerados necessários para que se possa qualificar esta área como uma loja. 
Uma segunda componente comercial introduzida no projecto é o bar, que foi localizado no 
contexto do circuito, tendo portanto como principal objectivo o de proporcionar aos visitantes 
com maior tempo de permanência uma pausa. 
Atendeu-se igualmente à necessidade de criar áreas para apoio aos serviços de educação bem 
como a outras actividades de animação a desenvolver, preocupação que estaria na origem da 
construção de um pequeno anfiteatro ao ar livre, posto que essa situação venha a gerar 
condicionamentos na sua utilização. Não œnstituindo ainda uma solução definitiva, tomou-se 
também possível afectar ao tipo de actividades enunciadas pequenas zonas interiores. A 
introdução neste âmbito de um exercício de aplicação sobre a escavação arqueológica e as suas 
técnicas conduz a uma chamada de atenção para a presença e importância dessa disciplina no 
desenvolvimento do projecto. 
A existência no Arquivo Municipal de uma galeria destinada à apresentação de exposições 
temporárias ira proporcionar certamente uma colaboração nesse âmbito entre as duas entidades 
ocupantes do edifício. 
Por último, afigura-se de sublinhar que presidiu à concepção do circuito de visita uma evidente 
preocupação quanto à presença de deficientes motores ou mesmo de outras pessoas cujo estado 
de saúde se encontre mais debilitado. A introdução de plataformas elevatórias confere a esses 
visitantes a possibilidade de virem a efectuar precisamente o mesmo percurso que é oferecido ao 
restante público. Idêntica atenção deverá naturalmente vir a ser dispensada aos invisuais, 
concebendo-se em seu favor meios de visita apropriados. 

PORTO, 2002-12-15 
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Processo Administrativo 

DocóOGTS 

CÂMARA MUNICIPAL DO PORTO 

DEPARTAMENTO DE MUSEUS E PATRIMÓNIO CULTURAL 

MUSEALIZAÇÃO DA CASA DO INFANTE 

Ponto da situação 
Aberta a Torre Norte desde Dezembro de 2001 teve já cerca de 12.500 visitantes. A continuação 
do percurso de visita impõe-se até porque todas as estruturas de apoio se situam em zonas ainda 
não acessíveis, com todo o transtorno que isso implica. 
Dadas as condicionantes actuais de vária ordem, parece ser possível garantir até meados do ano 
que vem, a abertura ao público de todo o percurso, embora só o primeiro circuito se venha a 
completar em termos do equipamento de interpretação inicialmente previsto. 
Assim, o circuito dedicado ao Infante D. Henrique e à Alfândega ficará completo. O início da 
visita, com o acolhimento de grupos e visitantes isolados, far-se-á no salão, passando para a 
Torre Norte ao nível do rés-do-chão. Aí a visita seguirá pelo primeiro e segundo andares onde 
continuará já dentro do salão, descendo de novo até ao rés-do-chão. Neste espaço estará do lado 
Norte já colocada a reprodução do mosaico romano - junto do qual se poderá já colocar 
informação tratada do ponto de vista gráfico mas ainda sem o recurso a meios audiovisual. Os 
materiais romanos que continuam a ser tratados e escolhidos aguardarão uma outra fase para 
serem expostos. 
No lado Sul do salão será possível fazer referência a Pêro Vaz de Caminha também recorrendo a 
materiais gráficos e haverá uma tentativa de explicação dos vestígios arqueológicos do piso 
inferior, nomeadamente no que diz respeito à Casa da Moeda. Descendo a escada poderemos 
colocar alguns painéis (lonas impressas) nos vãos que dão acesso a espaços ainda não tratados, 
com abordagens interpretativas dos vestígios de construções visíveis. 
Ainda partindo do salão, no percurso de acesso à cafetaria é possível colocar informação que 
permita uma compreensão dos espaços onde se circula. 
É ainda possível editar uma primeira versão de roteiro sobre o monumento, que permita uma 
visita autónoma a quem estiver mais desperto para as questões de restauro e da evolução da 
construção. 
Durante o ano de 2003 tentaremos preparar os guiões e os materiais para os dois restantes 
percursos - o Romano e a Casa da Moeda. Em relação a este último tema, a investigação e troca 
de conhecimentos verificada ao longo do projecto Euro-mint permitirá uma preparação deste 
circuito com alguma segurança. Quanto às questões que se põem relativamente à época romana 
na cidade do Porto e o enquadramento a dar às ruínas e materiais desta época até à idade média 
será organizada uma mesa redonda para a sua discussão com convites a individualidades que 
possam ajudar a esclarecer hipóteses que se colocam. 

Durante o ano de 2003 serão afectos à concretização deste projecto, os seguintes meios: 

DMCT- Departamento de Arquivos 40.000 € 
Departamento de Museus e Património Cultural 135.000 € 

DMESG - Cont. do pag. Do cont. do Sr. Arq. N.T.S. 2002 
- Questões de electricidade c outros pequenos remates da obra 25.000 € 
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CASA DO INFANTE 

Musealização 
-Publicação de divulgação do projecto, do circuito museológico e dos 
achados arqueológicos (concepção e impressão) 
-Obras de musealização (construção civil e especialidades) 
-Execução de sinalética e painéis explicativos 
-Concepção de produtos multimédia  
-Tratamento de informação arqueológica 
-Restauro de peças  
-réplica ou reprodução dos mosaicos romanos 
-Material informático e audiovisual 
- painéis, vitrinas e plintos 

2003 
15.000 € 

10.000 € 
10.000 € 
10.000 € 

750 € 
10.000 € 
10.000 € 
45.0006 
29.000 € 
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Volume II (Catálogo Analítico) 

Errata 

Em Antecedentes, algumas palavras iniciam-se por maiúscula quando se deveria manter 

a minúscula; assim, onde se lê "Bispo" deverá ler-se bispo, onde se lê "Cabido", deverá 

ler-se cabido e onde se lê "Rei" deverá ler-se rei. 

No documento 7.1 de Antecedentes - Livros de Plantas, na página 113, onde se lê João 

marinho Alves deverá ler-se João Marinho Alves. 

No Processo Administrativo, na página 593: 

Onde se lê G.T.S Doc.51 (Projecto Integrado da casa do Infante, 2001), deverá ler-se 
G.T.S Doc.53; 

Onde se lê C.M.P.-A.H.M.P., G.T.S. Doc.52 (Relatório de Remodelações e Restauro do 

Arquivo Histórico, 6 de Janeiro de 2001), deverá ler-se C.M.P.-A.H.M.P., G.T.S. 
Doc.51; 

Onde se lê C.M.P.-A.H.M.P., G.T.S. Doc.53 (Excertos de Remodelações e Restauro do 

Arquivo Histórico - Alterações ao projecto, reformulação e Ampliação, 17 de Fevereiro 

de 2001), deverá ler-se C.M.P.-A.H.M.P., G.T.S. Doc.52. 


