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A REVISTA ~~O TRIPEIRO'' 
E O ARQUIVO MUNICIPAL 

DO PORTO 
Manuel Luís Real 
Director do Departamento de Arquivos 
da Câmara Municipal do Porto 

Ao comemorarem-se os cem anos da fundação de "O Tripeiro", não podia o Departamento de 
Arquivos da Câmara Municipal do Porto deixar de se associar, com uma exposição na Casa do ! 
Infante, evocativa do centenário da mais emblemática revista desta Cidade. 
O bom acolhimento que a iniciativa teve, por parte da Direcção da Associação Comercial do Porto, 
reflecte-se na edição deste número especial, onde se publicam o respectivo catálogo e alguns 
textos ilustrativos da vida e do espírito deste órgão genuinamente tripeiro. 
Ao idealizar a revista, Alfredo Ferreira de Faria sublinhava que "tudo aqui é portuense ou tripei
ro·· . Tendo como objectivo criar o "mais portuense" de todos os periódicos, fazia profissão de fé em 
cumpri-lo "desinteressadamente .. . sem offensa para nenhum e para ninguém". 
É precisamente neste contexto que deve ser entendida a motivação da Câmara Municipal do Porto 
para, no seu programa de actividades, não deixar de evocar tão ilustre efeméride. O Departa
mento Municipal de Arquivos gere integradamente dois serviços [Arquivo Geral e Arquivo His
tórico]. onde- tal como em "O Tripeiro"- tudo aqui é portuense e, desinteressadamente, tudo é 
disponibilizado em benefício da Cidade. Embora participem de objectivos comuns, existem nestes 
serviços algumas especificidades que é útil esclarecer. O primeiro encontra-se mais vocacionado 
para o apoio à administração camarária e para responder a informações necessárias à resolução 
de processos em curso, no interesse dos munícipes e de múltiplos agentes do desenvolvimento 
urbano. A actividade do Arquivo Histórico, por seu turno, tem muito a ver com a preservação da 
identidade portuense e do seu rico património documental. As suas prioridades dirigem-se, natu
ralmente, à documentação que decorre da actividade camarária, mas ele tem também contribuí
do para salvar e difundir outros arquivos e colecções de origem particular, de algum modo rela
cionados com o Porto . Dentro do mesmo espírito, foi também, desde cedo, criada uma biblioteca 
de assuntos portuenses, à qual se pode livremente aceder, seja para pesquisas complementares 
à consulta dos documentos de arquivo, seja por mero passatempo ou curiosidade em aprofundar 
conhecimentos sobre história local. Entre o acervo bibliográfico disponível conta-se, obviamente, 
a colecção completa de "O Tripeiro ", cuja acessibilidade é facilitada- de há bastantes anos a esta 
parte - por uma base de dados em permanente actualização, onde constam todos os artigos e 
notícias publicados ao longo dos cem anos de vida da revista. 
Muitos portuenses desconhecerão, porventura, que o valioso património documental conservado 
na Casa do Infante ocupa já vários quilómetros de prateleiras de estante, além de muitas cente
nas de gavetas e caixas de acondicionamento, encontrando-se em condições de ser consultado 
por diversos meios. É, por conseguinte, o momento de lançar o repto aos fiéis leitores de "O Tri
peiro" para que, se nunca tiveram oportunidade de aceder ao Arquivo Municipal, o façam a partir 
de agora, sem qualquer receio, pois serão atendidos por profissionais da informação, motivados 
e bem preparados para orientar pesquisas ... onde o Porto é principal protagonista. São milhares 
de documentos originais e livros impressos, plantas cartográficas, desenhos urbanísticos ou ar
quitectónicos, fotografias e postais antigos, gravuras históricas ou, mesmo, cartazes e outros 
documentos efémeros que o Arquivo procura conservar devido ao seu valor informativo. 
O acervo é muito diversificado, pelo que não se limita a responder às necessidades da investiga
ção erudita . Qualquer cidadão curioso pode aqui ter um motivo para passar bem o seu tempo e 
para colher eventualmente informações sobre temas que gostaria de aprofundar ou, meramente, 

esclarecer [um lugar, uma rua, uma personalidade, um assunto .. .]. ) TRIPEIRO 
O Arquivo Histórico apresenta ainda outras ofertas a quem pretenda ocupar tempos livres ou 
valorizar seus conhecimentos sobre a cidade do Porto : exposições temporárias, conferência s, 
sessões de divulgação do acervo- com destaque para "O documento do mês"- oficinas ed ucat i-
vas, visitas guiadas à Casa do Infante, etc. A circunstância de o Arquivo se encontrar sediado num 
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Monumento Nacional, que foi objecto de cuidadas escavações arqueológicas, permitiu criar tam
bém um centro de interpretação com espaços musealizados, o qual recebe dezenas de milhares 
de visitantes por ano. 
São, por conseguinte, muitas as razões para que a Casa do Infante seja procurada por quem ama 
a Cidade e anseie encontrar motivos para se sentir orgulhoso do seu passado histórico . E- como 
dizia Alfredo Ferreira de Faria, em 1908, a propósito do nascimento de "O Tripeiro·· - "sem offensa 
para nenhum e para ninguém" .. . basta querer bem ao que é nosso . 

A concluir, não podemos deixar agradecer à Associação Comercial do Porto o patrocínio concedi
do a esta iniciativa do Arquivo Histórico Municipal do Porto, assim como a todos os colaboradores 
que contribuíram para a exposição e para valorizar o presente número comemorativo . Ao Dr. 
Helder Pacheco gostaríamos de dirigir um agradecimento especial, por ter contribuído entusias
ticamente, para a concretização deste projecto . 



DO PORTO, 
PELO PORTO 

Rui Moreira 
Presidente da Associação 
Comercial do Porto 

Foi há precisamente 100 anos que o portuense Alfredo Ferreira de Faria fundou O TRIPEIRO, que 

se anunciava como um "repertório de notícias portucalenses antigas e modernas". Suspeitaria o 

seu ilustre fundador que O TRIPEIRO sobreviveria às arestas do tempo e chegaria ao seu centená

rio? Imaginaria ele, sequer, que a sua iniciativa poderia atingir os seus tão ambiciosos desígnios? 

A verdade é que O TRIPEIRO se afirmou como um importante património portuense, constituindo 

um inestimável depósito da iconografia e do conhecimento histórico sobre a cidade. Nesse sen

tido, atingiu o toque de eternidade a que apela Francisco de Almeida e Sousa, o nosso Director 

Honorário, a quem esta revista deve, para além de muita dedicação e crónicas maravilhosas, a 

sua restauração. Porque, mesmo que O TRIPEIRO se extinguisse hoje, o seu acervo de história e 

de histórias do Porto e das suas gentes permaneceria indelével. 
Mas, naturalmente, a sua missão não se esgotou. Pelo contrário, numa altura em que a imprensa 

escrita de índole regional sucumbiu às leis do mercado ou se vergou aos ditames da notícia ime

diatista e da homogeneização que dita os parâmetros da agenda mediática, a sua missão é hoje 

ainda mais importante, porque, uma cidade com a dimensão e a circunstância do Porto não pode 

dispensar um instrumento que exalte a sua história e os seus protagonistas. 

Como escreveu Hélder Pacheco, "felizes as cidades que possuem, para o futuro, um legado, assim". 

Felizmente, O TRIPEIRO celebra o seu centenário com saúde, graças ao empenho e afecto de uma 

grande comunidade: o seu fiel depositário, a Associação Comercial do Porto, que vai continuar a 

apoiar a sua publicação, os seus anunciantes, que vão continuar a viabilizar o projecto com a sua 

generosidade, os seus cronistas, que vão continuar a escrever as suas narrativas, os seus cola

boradores, que vão continuar a fazer a revista com zelo e dedicação, os historiadores e curiosos 

que vão continuar a procurar, nas suas páginas, os segredos da cidade, os assinantes e os leitores 

que vão continuar a ler, a comentar e a coleccionar a revista. 
Agora, é preciso garantir o seu futuro. É preciso o empenho de todos para alargar os horizon

tes, promovendo e divulgando a sua existência. É preciso construir pontes e cultivar o interesse 

das novas gerações. É preciso que O TRIPEIRO não volte a cair na tentação de olhar, apenas, a 

história passada. Por fidelidade à sua missão original, ao seu princípio fundacional, deve falar 

das notícias modernas, registando tudo aquilo que um dia fará história e de que as suas páginas 

serão testemunhos importantes e credíveis. Deve, também, fiscalizar o seu património cultural, 

arquitectónico e histórico, invocando os novos protagonistas e dando conta das inquietações que 

afligem a opinião da sociedade portuense. Só assim, por esta opção trabalhosa e ambiciosa, se 

poderá garantir a perenidade desta grande empreitada . 
Faz sentido, e é a obrigação de todos nós. Dos que, como escreveu José Gomes Ferreira, "não 

nascemos por acaso nestas pedras", porque O TRIPEIRO ajudará sempre a percebermos e a ex

pli carmos a quem ouse duvidar, por que razão o Porto não é uma cidade como as outras. Não é a 

maior, nem será a mais bela . Não estará, seguramente, no seu apogeu . Mas esta é a nossa cidade, 

"de luz de granito, onde a palavra liberdade é menos secreta ". 

Este texto foi originalmente publicado na edição de Jul ho de 2008 da revista ··o Tripeiro .. - Edição comemorativa do centenário 

J TRIPEIRO 





Carla Amorim Teixeira 

O Porto e a cultura do início de século 
O século 20 abriu amplo caminho à vida cultural e artística da cidade do Porto, dando-lhe uma 

dinâmica até então inexistente. Este facto só poderá ser entendido à luz duma sociedade contem

porânea, que passou a privilegiar a cultura e a educação como necessidade imperativa. 

O Porto até então, visto como espelho de uma cidade burguesa e materialista, ganha foros de 

sede impulsionadora da cultura portuguesa. Na realidade, começava a emergir uma força criati

va oriunda de certos espíritos críticos, que tentava sedimentar-se e dar-se a conhecer através de 

órgãos de opinião e de difusão do conhecimento. 
Como resultado disto surgia, em 1907, a revista cultural Seara Nova, fundada por Leonardo Coim

bra, Cláudio Basto, Álvaro Pinto e Jaime Cortesão; e anos mais tarde, em 1910, A Águia. 
Foi inclusive, no âmago destas pwblicações que se desenvolveu o principal núcleo intelectual por

tuense. Aqui se formataram grandes pensadores, assim como linhas ideológicas essenciais, que 

viria m a dar sinal positivo no meio artístico, intelectual e político da cidade.1 

O nascimento de O Tripeiro não pode deixar de relacionar-se com este movimento renovador, onde 

o conheci mento das raízes era visto como factor de identidade e de afirmação, tanto individual 

como colectiva. 

A Importância de se chamar Tripeiro! 
O Tripeiro surge no panorama cultural da Cidade a 1 de Julho de 1908. 

Nasce fruto da coragem e paixão incondicional que Alfredo Ferreira de Faria, seu fundador, em

prestava a tudo aquilo em que se envolvia. 
Coragem - porque Ferreira de Faria, tripeiro de gema, escritor e jornalista por vocação, avança

va para uma empreitada sem retorno, numa altura em que Portugal atravessava um período de 

instabilidade política e social. 
Paixão- porque amava a sua cidade, o seu bairro, a sua rua e, acima de tudo, o cidadão portuense 

e seu espírito bairrista: o de comunhão e partilha, não o de competitividade irracional. 

Denominou o seu jornal de O Tripeiro, em homenagem àqueles portuenses de outrora, que fi

zeram das tripas seu principal alimento, para auxiliarem o Rei na grande 'empresa' de Ceuta; e 

deitou, assim, por terra o pressuposto (errado) d que 'tripeiro' era insulto. 

O cidadão portuense, tripeiro de gema ou de clara, conforme o local de nascimento, foi o público
alvo deste periódico. Assim, Alfredo Ferreira de Faria sublinhava que: "[ ... )Tudo aqui é portuense ou 
tripeiro, se quizerem: desde o titulo ao texto: desde o collaborador litterario e artístico até ao assignante: 
desde o typographo ao revisor: desde o revisor ao machinista: desde o machinista ao distribuidor( .. .]". 
Podemos afirmar que foi esta particularidade que dotou O Tripeiro de carácter tão especial e úni

co: 'Tem havido no Porto muitos periódicos: nenhum d 'elles, porém, mais portuense, mais genuíno 
tripeiro, mais desinteressadamente patriótico, sem offensa para nenhum e para ninguém (. .. ]". 

O Tripeiro: solavancos de uma vida de sucesso 
Com uma apresentação gráfica inovadora, o primeiro número revela uma página de rosto onde so

bressaem o brasão da cidade - nítida homenagem à Invicta - e as divisas: Recordar-se, Consolar-se 

! 

de Alexandre Herculano; Honra e Glória, do Clube dos Girondinos e Pelo Porto, do Clube Fenianos. ) TRIPEIRO , 
A primeira série da revista (1908-1913) era publicada nos dias 1, 10, 20, de cada mês. A sede de 

redacção, embora provisória, fixou-se no n° 39 da Rua da Fábrica. 

1 C f. GUICHARD, François- Chaves da cidade contemporânea. In RAMOS, Luís A. de Oliveira- História da Cidade do Porto. Porto: Porto Ed1tnra, 

2000. P.574-580 
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Sabemos que os dois primeiros números de O Tripeiro se venderam no antigo Centro Literário Mo

reira da Costa e no Centro Literário Marinho, respectivamente na Rua da Fábrica, n° 46 e Rua do 

Almada, n°s 215-217. Posteriormente, a revista passa a ser comercializada em todas as livrarias 

do país. 
Ao longo da primeira série , Alfredo Ferreira de Faria assume multifacetados papéis: director, 

editor e proprietário. 
Em Março de 1911 [n° 97] a revista cessava a sua edição, sem motivo aparente, surgindo ao fim de 

dezoito meses de ausência [Setembro de 1912]. Mais onze meses de edições regulares, para em 

Agosto de 1913 terminar novamente. 
Ficava, assim, assinalada a primeira crise, entre as múltiplas vicissitudes que O Tripeiro viria a 

conhecer. 
Mas o carinho votado à publicação era demasiado, para se dissipar, e Ferreira de Faria não deixa

rá de lutar pela sua sobrevivência. O resultado desse esforço seria reconhecido, em 1 de Janeiro 

de 1919, com a publicação da segunda série da revista. 
Apresentava-se com periodicidade quinzenal e continuava a ter o mesmo director, proprietário 

e editor. A sede de administração e redacção ficava, agora, situada no n° 199, da Rua Formosa. 

Este novo ciclo de O Tripeiro procurava manter um 'traço· de continuidade na sua linha gráfica: os 

mesmos elementos decorativos, a mesma estrutura de texto e, ainda, a caricatura como 'quebra

gêlo' de um discurso tendencialmente burguês. 
Em Junho de 1919 a revista sofre novo sobressalto e, sem dizer porquê, cessa a edição. 

A terceira série ressurgirá somente em Janeiro de 1926 e irá durar cerca de dois anos e meio [até 

Junho de 1928]. 
A partir desta data, talvez cansada de travar uma luta desigual, a direcção assumia que, sem a 

colaboração do público, O Tripeiro findaria. 
Entretanto, Alfredo Ferreira de Faria adoecera, acabando por falecer a 7 de Julho de 1930 e com 

ele o 'seu' Tripeiro, não fosse meia dúzia de ilustres portuenses abraçarem a causa do fundador. 

Emanuel Ribeiro assumia a direcção da revista, auxiliado por seu irmão Pedro Vitorino e, ainda, 

Cláudio Basto, Serpa Pinto e Magalhães Basto, entre outros . Mais um 'solavanco' e O Tripeiro 'ca

minhava', desta vez, para a quarta série. 
Vida efémera, a sua, com apenas um ano e já vacilava sem que se percebesse muito bem porquê .. . 

Crise monetária? Tempos conturbados? Falta de público? Talvez um pouco de tudo. 
O certo é que só em 1945, após a 2a Guerra Mundial, O Tripeiro supera as dificuldades e avança 

para a quinta série. Artur de Magalhães Basto, ilustre historiador e professor universitário, pas

sava a director da revista e António Sardinha a proprietário. Esta série foi, seguramente, a mais 

estável e duradoura, terminando apenas em 1960, com a morte do seu director. 

Com uma linha gráfica vanguardista, apresenta conteúdos de grande credibilidade histórica . No 

prólogo , intitulado Palavras e obras ... Magalhães Basto esclarecia: 
"{ .. . ) O aspecto moderno que pretendemos dar ao velho Tripeiro procura harmonizá-lo com as exigên

cias estéticas do nosso tempo. Será, como outrora, repositório de notícias portucalenses e do termo do 

Porto, ou que de algum modo a este âmbito geográfico e histórico digam respeito; esforçar-nos-emas 

1 



por que o leitor nas suas páginas leia estudos sérios e evocações conscienciosas do passado, subscri

tas por quem tenha idoneidade para tanto. { .. .}"". 
Prometeu e cumpriu! Os textos eram, já, densos e eruditos; e a revista fidelizava-se como princi

pal fonte para a reconstituição da História da Cidade. 
A realidade da doença e o consequente falecimento deste director, obrigaram a novo abanão na 

vida de O Tripeiro. Era preciso continuar a pilotar o 'barco· .. . mas quem? 

Eugénio de Andreia da Cunha e Freitas assumia o comando, dando de novo vida à revista, na sua 

sexta série. O editor António Sardinha escreveria assim: ""{...)Ao incitamento de todas essas institui

ções se fica, pois, devendo o seu reaparecimento. Que o seu estimulo nunca nos falte e que as energias 

nos não abandonem para que, com a cooperação de todos - colaboradores, assinantes, amigos do co

mércio e da industria - de todos os que sentem a alma tripeira ou que com ela simpatizam, possamos 

dar a esta velha, gloriosa e invicta cidade do Porto a obra talvez mais característica das suas honrosas 

tradições.{. .. )". Com um ciclo de vida de doze anos [1961-1972]. esta série honraria a anterior, pelo 

menos no essencial: Servir culturalmente o Porto e os seus habitantes. 

Mas a sobrevivência de O Tripeiro estava, de novo, ameaçada. Entre 1973-1974 eram publicados 

apenas dois números. Adivinhavam-se tempos conturbados na vida política do país e a revista 

teria que esperar por "marés mais calmas'. 
Finalmente, em 1981, após um período de conversações entre as Associações Comercial e Indus

trial do Porto, ambas patrocinadoras da revista, chegou-se ao princípio unânime de que era vital 

restaurar a publicação. 
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A Nova série do Tripeiro saía para a banca a 1 de Outubro de 1981, sendo agora propriedade da As

sociação Comercial do Porto. Para director da publicação foi convidado o professor António Cruz, 

eminente historiador e antigo director da Faculdade de Letras da Universidade do Porto. 

Aceitou o desafio restituindo à publicação aquela projecção e seriedade intelectual a que O Tripei

ro, sempre, nos habituou. 
A partir de 1990, com a direcção de Francisco de Almeida e Sousa, e mais recentemente com Rui 

Moreira, a revista entra numa nova era . Modern iza-se uma vez rr. .::'is, quer no alinhamento gráfico 

quer nos conteúdos. 
Mas o espírito manteve-se inalterável: a vontade de dar ao povo tripeiro, um jornal culturalmente 

rico, que fala do seu passado sem desprezar a actualidade, e que tem os olhos postos no futuro, 

futuro de uma Cidade que é de todos os portuenses e que se quer, sempre, mais e melhor. 

O Tripeiro: repertório de notícias portucalenses? 
O Tripeiro reflecte uma grande paixão pela Cidade, mas também orgulho - e até vaidade - nos 

costumes e tradições, na história, na arte, na ciência e na cultura portuenses. 

Retrata o cidadão erudito, culto e burilado, mas também o tipo popular, o homem da rua, pobre e 

desgraçado. Fala de mortos e vivos, os que fazem a história da cidade e constroem a vivência de 

todos os dias. 
Alfredo Ferreira de Faria teve o grande mérito de criar um periód ico universalista, com conteúdos 

programáticos verdadeiramente inovadores. Os temas propostos evidenciam o espírito criativo de 
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Ferreira de Faria: Homens do Porto; Coisas de teatro; os Grandes beneméritos ; os Tipos populares ; 
Escritores, músicos, poetas e cientistas idos e existentes, o Porto descrito por estrangeiros ; Ruas do 
Porto; os Grandes criminosos; as Grandes desgraças; Jornais e Jornalistas ; o Porto tauromáquico ; os 
Monumentos eram algumas das secções apresentadas para o ano de 1908. 
Dever-se -á, igualmente, destacar a Varia , com informação sobre acontecimentos marcantes; ou o 
Registo bibliográfico, que informava sobre a bibliografia que ia saindo no mercado livreiro . 
Mas era com O que dizem de nós e com a Correspondência entre leitores que O Tripeiro verdadei
ramente moderniza: A primeira apresenta-se como espécie de repertório de notícias da época, 
sobre o lançamento da revista. 
A 17 de Julho de 1908, o jornal portuense Diário da Tarde publicava: 
«Recordar-se é consolar-se», dizia Alexandre Herculano. Effectivamente, nauseados pelo vasto 
estendal de abjecções e misérias do presente, sabe-nos bem evocar o passado e conviver em 
imaginação com o phantasma d 'aquillo que já foi . Foi talvez por sentir um profundo desgosto 
pelo presente que o snr. Alfredo Ferreira de Faria se propoz publicar «0 Tripeiro », repositório de 
noticias portucalenses, evocando-nos o velho Porto d 'outrora [. . .).Toda a antiga cidade, com os 

, seus notáveis episódios histór icos, com os seus costumes mais pittorescos, com as suas figuras 
~~~:- . . . O mais características , desfila diante de nós, ao lermos as páginas do «Tripeiro». E todos esses epi

sódios , costumes e figuras nos são revelados pela penna illustre d 'alguns dos nossos mais altos 
, OOPOPTO escriptores de todos os tempos[. . .). » 

Menos efusivo, mas igualmente elogioso é o texto do Independente Regoense: 
0 PO R 
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Dr. P . M. O. F. 

«Com este titulo suggestivo mas no fundo tão portugu ez e patriótico, sahe hoje a lume o primeiro 
numero de uma cuidada e bem redigida publicação de largo fôlego e copiosas noticias da cidade 
do Porto. 
É de índole litteraria e scientifica e tem diante de si um amplo futuro . [. .. )». 
A Correspondência entre leitores- outra das grandes rubricas da publica ção - promov ia o diálogo 
entre os diversos leitores, conferindo-lhe uma dinâmica absolutamente inovadora . Aqui a 'moeda 
de troca ' era, acima de tudo, a informação, que permitia o esclarecimento dos fa ctos que recon
duziam à verdadeira História da Cidade . 
Mas porque "uma imagem vale mais que mil palavras", O Tripeiro recorria, também , ao desenho e, 
especialmente, à caricatura, como expressão de uma l inguagem soc ial facilmen te intel igível: 
"O desenho caricatural, juntamente, com os desenvolvimentos textuais que o possam acompa
nhar [. .. ]. responde às necessidades do espírito de quem os observa, estabelecendo um elo de 
comunicação muito mais acessível e perspicaz[. . .). 2 

Os Instantâneos ilustram respeitáveis figuras portuenses, perten centes aos diversos quad ra ntes 
da vida social , política e artística da urbe; os Tipos populares desvendam os rostos daqueles que 
vagueavam, pela cidade, num suplício de caridade : Rosinha bêbeda, O. Maria 11 , o Corcunda, o Fajar
do e o Estavarêda são algumas das muitas personagens desenhadas. 

2 MON TOITO , Eu géni o - De Manuel Monterroso para Tomás Júlio Leal da Câ ma ra: e pi s tolografia partic ular. Sintra: Câmara Municipa l, 1997. 
P. 13-20 



Os 2° e 3° anos de O Tripeiro [1909-191 O e 1911-1913) apresentam novas rubricas . Entre elas contam 

se as Efemérides, Notas ao Tripeiro, Actualidades e Tipos das ruas, com especial destaque para a última, 

que exibe grandes afin idades , tanto no texto como no desenho, com os Tipos populares. Aqu i estão ins

critos alguns dos mais notados indigentes da cidade: Joaquim de S. Roque , "o Bispo", João Coradinho ... 

A segunda série da publica ção [1919] mantém-se fiel às rubricas anteriormente introduzidas. 

Mas entre 1926-1928, com a terceira série, assist imos, já, à inserção de novas secções. Sobressaem 

as Aspirações populares- subsídios : que nos remete para as questões sociais do operariado; 'Recor

dando o passado"- no meu tempo de estudante lembra os liceus do Porto, os professores e estudantes 

mais notados; Curiosidades portucalenses aborda notícias antigas e mais actuais; e Há cem anos pos

s ui título novo, mas o mesmo conteúdo e preocupações de 'Recordar pessoas e coisas do passado". 

Nas Tradições do Teatro de São João refere -se personalidades portuenses ligadas à arte do espec

táculo, desde actores, encenadores , direc tores artísticos , a tipos curiosos que por lá fa ziam vida e 

na História bairrista: subsídios, descreve -se a história de determinado bairro ou rua da cidade, com 

alusão espec ial aos moradores, estabelecimentos com erciais e monumentos mais significativos . 

Em 1930, sob a direcção de Emanuel Ribeiro, O Tripeiro apresentava-nos um programa orientado para 

novas temáticas: "[...]Aqui, pelos números fora , serão estudadas a história, a arqueologia e o urba

nismo, a etnografia, a filologia , a arte, as artes industriais, os monumentos, os edifícios, os museus e 

bibliotecas públicas e as colecções particulares , as exposições, as escolas, a heráldica, a bibliografia 

e a iconografia, que digam respeito à região em que vivemos, sem deixarmos de exercer sobre os 

homens e os factos uma crítica imparcial, sempre norteada pelo mais nobre espírito de justiça![. . .). 

De facto, é na quarta s érie que surge o Arquivo nobiliárquico portuense e a /cano-bibliografia, pela 

mão de Armando de Matos e a Iconografia histórica portuense de Pedro Vitorino. Armando Leça 

contribui, també m, co m a interessante rubrica Da música portuense. 

Anos mais tarde, já na quin ta série , com Artur de Magalhães Basto à cabeça de O Tripeiro, sur

gem rubricas dedicadas às artes plásticas, como Da arte e dos artistas de Alberto Sousa, onde 

são lembrados nom es que contribuíram para a evolução da arte portuense; e os Verbetes bio

gráficos de Alberto Meira, que nos transporta para a vida artística, literária e pessoal de alguns 

portuenses ilustres. 
De referir, ainda, as Achegas arqueológicas e iconográficas de Vasco Valente; o Panorama musical de 

Rebelo Bonito e, muito particularmente, as Vozes da Cidade, com entrevistas a autarcas e políticos 

das cidades do Porto e Gaia- prova que "[. .. ) Não ama verdadeiramente a sua terra natal quem 

se queda, estático, a contemplar os dias de glória ou de tristeza dos tempos que já foram, sem se 

interessar pelas aspirações do dia de hoje e pelos problemas de amanhã[. .. !". 
Eugénio de Andreia da Cunha e Freitas, novo director de O Tripeiro a partir de 1961, mostra-nos 

uma revista que procura responder às necessidades históricas dos seus leitores. 

A Sexta série mantém algumas das rubricas anteriores e lança outras. Destacamos aqui, a famo

sa secção Aconteceu Há 50 anos ... , com grande impacto no público e que, por isso, perdurou até 

aos nossos dias . 
O Porto há cem anos e as Efemérides portuenses são também novidade. Tanto uma como outra re

latam datas e acontecimentos marcantes na vida portuense de antanho. 

J TRIPEIRO 
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A nossa capa, a Estante O Tripeiro e os Tripeiros de ontem são outras tantas [relcriações da revista 
liderada por Cunha e Freitas. A primeira faz a descrição das gravuras que surgem na capa de 
cada novo fascículo da publicação; a segunda divulga as novidades bibliográficas do mercado 
livreiro; e a última retrata, uma vez mais, importantes figuras portuenses, com recurso à carica
tura de Manuel Monterroso. 
Os anos 80 inauguram um Tripeiro mais estável e duradoiro. António Cruz contribui, largamente, 
para esta nova fase. 
A série nova da revista evidencia rubricas originais, muito viradas para a actualidade portuense. 
Claro que se continua a escrever sobre o passado da cidade- isso é já uma imagem de marca da 
publicação- mas há uma crescente preocupação em trazer à ordem do dia assuntos polémicos, 
que exijam reflexão por parte do cidadão. 
A Crónica da cidade possível, de Manuel Abrantes do Soveral e a Em foco, são prova dessa meditação. 
Surgem, também, o Diálogo com o leitor, a Vida cultural e a Revista de imprensa. 
No campo da história e da arquitectura portuense destacamos Os arquitectos que mudaram a face 
ao Porto, de Bernardo José Ferrrão e Artes e ofícios do Porto antigo, assinada por António Cruz. 
Podemos dizer que a sétima série de O Tripeiro é a mais longa da sua história - com 27 anos de 
existência . Com um grafismo moderno, procura atingir novos públicos. Os textos são, agora, mui
to direccionados para a actualidade e o passado é traduzido numa linguagem mais acessível. 
A publicação procura, também, 'servir" a investigação erudita através de colaboradores ligados 
ao meio académico e a instituições tradicionais da Cidade. 
Falar de todos os seus conteúdos, das suas rubricas parece-nos, já, dispensável, pois, ao crescer 
e sedimentar-se, O Tripeiro entrou, definitivamente, no cardápio cultural dos portuenses e a cons
tituir passado, presente e futuro de todos nós! 



Francisco de Almeida e Sousa 

"O Tripeiro" nasceu numa época muito turbulenta da História da Cidade e do País, quando, a olhos 
vistos, se desmoronava uma estrutura e se procurava criar outra que não se tinha ainda ideia 
clara do que haveria de ser. Era a hora em que o Porto procurava a todo o transe marcar a sua 
posição em todos os campos e em todos os lugares. 
Queremos assim ver o nascimento de "O Tripeiro" como mais uma manifestação dessa onda e desse 
esforço. Aliás, por esse tempo, ano e meio antes, a esmagadora eleição da Lista de Cidade fora bem 
a prova evidente do querer e da força do Porto. O que então ninguém poderia adivinhar, nessa época 
de tantas convulsões e de tantos e tão efémeros jornais, é que, 100 anos depois, estaríamos hoje 
aqu i a comemorar o Centenário da Revista. 
Nascida essencialmente da vontade e da obstinação de um Homem, ainda para mais não Homem 
poderoso ou de grandes posses, mas apenas um burguês do Porto e não da alta burguesia, pois, 
quando nasceu, ninguém lhe augurava o sucesso que apesar de tudo veio a ter. Homem polifa
cetado, comerciante na Rua de Santa Catarina, contabilista, escritor, jornalista, professor, que 
símbolo melhor poderíamos encontrar para uma Cidade burguesa sedenta de Cultura a que se 
negavam as Escolas? 
Poltglota, bibliófilo, folclorista, etnógrafo, amigo e convivendo com os Homens cultos do seu tem
po, não terá havido em Alfredo Ferreira de Faria muito dos burgueses esclarecidos que fizeram 
esta Cidade tal como ela é? 
Terá sido muito pouco apreciado, esquecido mesmo depois da sua morte, de tal forma que, ainda 
não há muito, em reunião no Porto de homens que deveriam conhecer bem a sua Cidade, pois pou
cos foram aqueles para quem o nome de Ferreira de Faria disse alguma coisa. Se não tivesse havido 
quem continuasse "O Tripeiro··. ah! isso sim, ninguém hoje conheceria o seu nome. Assim, sempre 
terá em breve uma rua e as festas de agora também lhe lembrarão o nome. Algum eco perdurará . 
Quereríamos já agora deixar aqui uma nota que, se a muítos não dirá nada, haverá com certeza 
quem a saberá apreciar. Bibliófilo apaixonado, quando um dia viu aproximar-se o fim, pois um dos 
seus maiores martírios fo i a angústia que sentia do que iria acontecer aos seus queridos livros. 
F a decisão que tomou foi aquela que entendemos mais certa e que bem gostaríamos servisse 
de exemplo. O grosso dos seus livros deixou-os ao serviço da Cidade, entregues à Biblioteca do 
Ateneu Comercial, ao tempo com outra leitura, os específicos de etnografia e folclore a quem os 
soubesse apreciar: no caso, ao Dr. Cláudio Bastos. 
Quanto gostaríamos que o seu exemplo frutificasse, e que tantas e tão ricas bibliotecas particulares 
QL.e sempre houve e há no Porto se não perdessem por os seus donos, talvez por demasiado amor, a 
tempo lhes não saberem dar destino! Terá certamente que haver um enorme edifício onde todos es
ses livros possam ser guardados e classificados, sob a égide, é evidente, da nossa Biblioteca Munici 
pal que saberia a cada um dar destino útil, já que um livro por nada deste Mundo se deve deitar fora 
ou destruir, porque, não tenhamos dúvidas, hoje ou amanhã, aqui ou algures, a alguém servirá . 
Porque não pensar para esse fim num ou em vários edifícios ligados dos que andamos a recupe
rar no cent ro da Cidade, alguns sem saber muito bem a que fim se destinarão? 
Infelizmente a nossa bela Biblioteca Municipal nem mesmo para o seu normal desenvolvimento 
por muito tempo terá espaço, ainda que, como se impõe, todo o quarteirão lhe seja destinado e 
sabtamente aproveitado. Teria pois que ser noutro sítio, mas não será a Biblioteca Almeida Garrett 
prova suficiente de que, mesmo à distância, o saber da Biblioteca Municipal e dos seus quadros 
poderá frutificar como nem sonhamos possa? 
Desculpem tudo isto, o de mais que ponho de mim, mas não queria nunca mais ver num caixote do 
lixo livros que a tantos poderiam servir. Apenas aqui trouxe o bom exemplo de Faria Ferretra para 
desfazer a imagem que um dia encontrei, de que o fundador de "O Tripeiro" foi um burguês qualq..Jer 

J TRIPEIRO 
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que um dia se aventurou numa ide ia que , por acaso, deu resultado . Não foi assim . Ele fez tudo quan

to pôde, e outros, a seu tempo, pegaram no facho e o trou xeram até nós. A nós de ençontrar quem 

nos cont inue, mais nada . Mas é uma obrigação! 

Dito isto, caracteri zado o fundador, podemos começar a História do Jornal. É significativo que, 

desde os primeiros números, vejamos sob as suas colunas ou 2ssinaturas de boa parte dos Ho

mens de Cultura de então, Teófilo Braga, Alves Mendes, Alberto Pimentel, Mendes dos Remédios, 

Ricardo Jorge e tantos outros que deram, desde logo, ao ··o Tripeiro ·· um estatuto que nem talvez 

Ferreira de Faria esperasse tão selecto e tão rápido . 

Mais, querendo que o Jornal fosse efectivamente da Cidade, e não seu e dos seus Colaboradores , 

cedo instituiu a interessantíssima secção a que inicialmente chamou '"Correspondência entre os 

Leitores·· onde estes, fossem quem fossem, poderiam expor as suas ideias ou obter respostas 

às suas curiosidades sobre a Cidade, ou até mesmo enriquecer o Jornal com conhecimentos que 

tivessem, ou observações que entendessem de fa zer. Com algumas interrupções, secções se

melhantes têm prosseguido na Revista com um interesse que podemos medir pelo volume da 

correspondência recebida . É verdade que dantes o interesse dos Portuenses pela sua Cidade era 

enorme, mas hoje ainda o será, e esperamos que ··o Tripeiro '" o continue a fomentar. 

Não foi contudo fácil a vida do Jornal, por tudo e ainda pela agitação dos tempos em que nasceu e 

cresceu, e por isso, e bem contra vontade, algumas vezes teve que ser interrompida a sua publica

ção . Mas mau seria que a vida do Jornal não reflectisse a vida da Cidade e do País de que se queria 

espelho, como corpo estranho que , acima de tudo, nenhum dos que o fez, quereria que fosse . 

Iniciando-se em tempos particularmente agitados, conseguiu ultrapassar a convulsão de 1910, 

mas, por grande que fosse o esforço feito, a primeira série não ultrapassou 1913. Procurou-se 

depois aproveitar os tempos de maior acalmia política e assim volta a publicar-se em 1919-1920, 

e depois em 1926-27. São as 2a e 3a séries. Só que, já nos vamos habituando, o Jornal nunca diz 

por que teve de fechar, os textos ficam muitas vezes pendurados à espera de uma continuação que 

nunca mais apareceu. De qualquer maneira , a pausa de 1927 é a última em vida de Alfredo Faria 

Ferreira, e disse-se, e diz-se, que terá sido a causa da sua morte. 

Mas o esforço tinha valido a pena, '" O Tripeiro '" já tinha criado as suas raízes, mostrado que era 

possível, desejável, mesmo, no espírito de tantos Portuenses, imprescindível. E agora já não é 

um Homem isolado, por muito voluntarioso e obstinado que seja, que o vai continuar. São os seus 

Amigos , estes nomes já bem conhecidos nos círculos culturais do Porto, que sentem a necessi 

dade de o continuar, melhorar se fôr possível e quanto o fôr. São sete Homens que se reúnem e 

tomam sobre si essa responsabilidade . 

Com Emanuel Ribeiro, o novo Director, então o Dr. Serpa Pinto, Pedro Vitorino, Cláudio Bastos, 

Alberto Moreira, Amând io de Matos e já o Dr. Magalhães Basto, embora ainda não na Direcção. E 

é assim que, em Outubro de 1931, aparece novamente '"O Tripeiro '" , sendo que, Emanuel Ribeiro , 

na proclama ção em que o apresenta, especifica bem que '" O Tripeiro'" não é, nem deseja ser uma 

publicação exclusivamente virada para o Passado, antes também pa r a o Presente e o Futu ro, na 

procura de uma sustentabilidade que se pensa essencial para a obra que se quer. Já em 1908 se 

tinha dito o mesmo. 



Nessa série , "O Tripeiro" saiu muito igual ao que e ra , jornal era e jornal co nt inuava a se r, até qu e 

precisamente 1 ano depo is , com 12 meses publicados, como s emp re s em dizer porqu ê, nova men

te desaparece. E desta vez, por muito tempo. 
Os tempos que se seguiram, também não foram muito a favor, a agita ção pol ítica e, depois, a 

Guerra de Espanha primeiro e, logo a s eguir, a 2a Guerra Mundial, com todas as difi culdad es e 

carências que trouxeram, pois terão dificultado muito qualquer possível retomada . Sintomatica 

mente, é no mês em que se faz a Paz na Europa, Maio de 1945, que novamente aparece ·· o Tripei 

ra··. agora muito renovado, verdadeira Revista que passou a ser, tendo à sua frente, como Di rector, 

a figura do Dr. Artur Magalhães Basto. Começa a 5a série e, com ela, um dos períodos áureos, 

se não o período áureo de "O Tripeiro". 
Lo go na primeira página se lê que esta "Revista Mensal e Divulgação e Cultu ra ao Se rvi ço da Ci 

dade e do seu Progresso" se publica "sob o patrocínio das Câmaras Municipais do Porto e de Gaia , 

da Junta da Província, das Associações Empresariais, do Ateneu, etc". É a primeira ve z que tal 

acontece e quer-se ver nisso uma esperança, que aliás poucas vezes, se alguma, passou diss o. 

Mesmo assim, já o nome do Dr. Magalhães Basto, já mesmo a época que então se vivia - o pós 

guerra, liv re de todas as angústias passadas- fez com que o Porto culto adaptass e "O Tripeiro" 

e lhe desse outra visibilidade. Os 15 anos dessa 5a série são um bom exemplo do que a Rev ista 

podia e devia se r e muita pena foi que tivesse que ser interrompida . Pela ra zão que foi publi cada? 

Não, ape nas porque o Director estava muito doente e lhe era impossível continuar. 

Nova pausa, novos anseios, novas queixas, novos esforços mas a Cidade teve que esperar 12 anos 

antes de ver outra vez nas Ban cas "O Tripeiro", ag ora dirigida por outro Homem culto e sabedor, 

o Dr. Eugê nio An dreia de Cunha Freitas. E, será impressão nossa, mas, pelo que se disse e se diz, 

ficamos com a ideia de que nu nca se deu a esta 6a série o valor que realmente teve. Porquê, será 

difícil dizê-lo, mas, fo lheando-a, vê-se que em nada desmereceu de "O Tripeiro" que era . E se há 

um nome que nela teve relevo, foi o de Horácio Marçal cujos artigos ainda hoje servem de referên 

cia. Também ele co mercia nte, este da Praça de Carlos Alberto, foi sobretudo um apaixonado pela 

Cidade e so bretu do pela sua freguesia de S. Veríssimo de Paranhos. E muito contentes teríamos 

ficado se esta série se tivesse prolongado como se poderia ter prolongado. Mas intervieram ou

tros proble mas, que não os explícitos na Revista, e não foi possível. E foi pena. 

Tanto mais que a Cidade se pareceu conformar, não gostou, mas a reacção não foi a que devia ser. 

E foram precisos 9 anos de ausência para que um dia, os então Presidentes das Associações Co 

mercial e Industrial do Porto, se tivessem reunido para estudar a contribuição que as suas Asso

ciações pode riam ter na resolução dos problemas da Cidade e tivessem entendido uma vergon ha 

a desapariçã o de "O Tri pei ro". Logo envidaram esforços no sentido de acabar com essa vergonha. 

O título pertencia entã o a António Sardinha e logo o Eng . Paulo Vallada foi mandatado para tratar 

com ele da sua com pra . Cada uma das Associações entrou com 500 contos, o Eng. Paulo Vallada 

foi feliz nas suas negociações e tudo parecia prestes para o rein ício. O Prof. António Cruz aceitou 

ser o Director e, pronto, agora seriam as diligências necessárias para começar a nova série. Que 

se chamou Nova, quand o novas tinham sido . Esta é a 7a série, e já é, de longe, a ma is longa de toda 

a longa história de "O Tripeiro". 
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Quando nasceu, os dois Presidentes fizeram a promessa de não o deixar morrer antes que os 

dois morressem também, o Eng. Paulo Vallada infelizmente já morreu e os anos vão passando. É 
agora necessário que outros mais novos renovem a promessa, e depois outros mais novos do que 

esses mais novos, a fim de que "O Tripeiro" possa ser tão eterno como a Cidade, como todos nós 

desejamos e o Porto merece. É um firme apelo que aqui deixamos. 

Com todas as dificuldades que uma obra destas implica, agravadas ainda por já terem saído do nos

so convívio muitos dos colaboradores e até mesmo dos leitores, pois "O Tripeiro·· lá foi saindo com 

toda a regularidade que foi possível, melhorando em tudo que se entendeu que não estaria bem, até 

que, na estatutária rotação contínua dos corpos gerentes da Associação Comercial do Porto, a Pre

sidência coube ao Dr. Rui Moreira que não tardou a promover a profunda remodelação da Revista, 

procurando torná-la mais atraente e mais moderna . Tudo se fez, ainda houve as naturais reacções, 

mas rapidamente a nova Revista foi aceite e só se espera que atinja a notoriedade e as tiragens que 

uma aglomeração como a do Porto e o Amor que os Portuenses têm à sua Cidade justificam. 

Só se pode dizer que a 7a série vai no seu 27° ano de publicação, de longe a mais prolongada, e 

que começa a ter uma visibilidade que até há pouco lhe faltava. Para isso concorrerão por certo 

já a comemoração do Centenário, já mesmo a nova loja privativa na Praça do Infante O. Henrique, 

bem perto do Palácio da Bolsa. Estamos certos de que, quando bem sinalizada, esta loja e os seus 

serviços contribuirão poderosamente para fortalecer a ligação que faltava entre a Cidade e a sua 

Revista . Só assim, conhecida e útil, a Revista virá a ser ··o Tripeiro" com que todos nós sonhamos, 

e a Cidade merece. 
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A Eugénio Andrea da Cunha e Freitas5, figura culturalmente marcante, coube a difíc il missão de 
suceder a um director com o perfil completo, exigente e rigoroso de Magalhães Basto, assegu
rando entre 1961 e 1972, a continu idade de O Tripeiro . A sua familiaridade com os documentos 
antigos advinha-lhe sobretudo do seu trabalho no Arquivo da Santa Casa da Miser icórdi a do 
Porto e em outros repositórios importantes como o da Ordem do Carmo . Nutria uma verdadeira 
paixão pela Toponímia 6. De notar, ainda, que foi o primeiro d:rector do Boletim Cultural dos Ami
gos do Porto. 
António Cruz7 assumiu a direcção de O Tripeiro desde 1981 até à sua morte em Maio de 1989. Teve 
uma longa carreira como bibliotecário-arquivista, historiador e professor universitário. Traba
lhou na Biblioteca Geral da Universidade de Coimbra e sobretudo na Biblioteca Pública Munici
pal do Porto, que dirigiu entre 1947 e 1975. Foi professor catedrático da Faculdade de Letras da 
Universidade do Porto e seu director. É na altura em que dirige a revista que, por iniciativa de 
Paulo Vallada, Presidente da Associação Comercial do Porto, e de Francisco de Almeida e Sousa, 
Presidente da Associação Industrial Portuense, se dá a alteração estrutural quanto à proprie
dade do t ítulo : O Tripeiro deixa de pertencer a António Sardinha, seu proprietário individual, para 

, passar à posse da Associação Comercial do Porto, tendo a Associação Industrial Portuense sido 
co-proprietária entre 1982 e 1986. Por falecimento de António Cruz, a direcção é assumida por 
Francisco de Almeida e Sousa, até 1994, sucedendo-lhe, num período que se pode considerar de 
transição, Florentino de Almeida Conde [1994-2002] e Augusto Canedo [2002-2004]. Francisco de 
Almeida e Sousa assegura de novo a direcção em 2004-2005 . 

Alfredo Ferreira de Faria 

É ele8 a figura a quem se deve o estabelecimento de uma ligação estável d 'O Tripeiro com a Asso
ciação Comercial do Porto, uma das causas em que mais se empenhou em favor da Cidade . Como 
já referimos, é o ano de 1981 que marca o início da adopção desta solução inovadora, garante da 
continuidade deste importante projecto cultural. Francisco de Almeida e Sousa, a quem, com 
toda a propriedade, se pode chamar uma figura tutelar de O Tripeiro, tem -se mantido como cola
borador fiel e dedicado da revista e como esteio firme da sua organização, exemplo de enorme 
energia, apontando permanentemente soluções de futuro . 
A partir de Setembro de 2005, é encetado um modelo novo, cuja intenção é, retomando as melho
res tradições, viabilizar a estabilidade material d 'O Tripeiro, renovando os seus conteúdos, numa 
perspectiva de longo prazo. A escolha da Associação Comercial do Porto, proprietár ia do título, foi 
de que o seu Presidente, Rui Moreira, assumisse a direcção da revista. Em simultâneo foi criado o 
cargo de Director Honorário, exercido por Francisco de Almeida e Sousa. Esta opção de mudan ça 
conduzirá O Tripeiro de todos nós por renovados caminhos . Ao "novo-velho" Tripeiro fica - lhe o va
lioso legado de um século de esforços, de investigação, de causas , de amor pelo Porto. 

5 Eugénio Andrea da Cunha e Freitas nasceu em Lisboa em 1912. licenciando-se em Direito em 1935 . Foi Secretário da Câmara dos Admi
nistradores de Falências do Porto até 1982. ano em que se aposentou. Teve uma assinalável produção bibliográfica, na maioria de temática 
portuense. Faleceu em Vila do Conde, em 2000. 
' Os seus artigos encontram-se reunidos em Toponímia Portuense. Matosinhos: Contemporânea Editora, 1999. 
7 Remete-se o leitor para Maria Ermelinda Eiras- Professor Doutor António Cruz: Notas para a sua Biografia . "" Bibliotheca Portucalensis "". Porto . 

s. 2, n. 4, p. 7-16. 
8 Entre os vários textos que a ele têm sido dedicados. lembram-se os contidos em dois números de O Tripeiro. o de Abril de 2004 e o de Fevereiro 
de 2008. 



Artur de Magalhães Basto Eugénio Andrea da Cunha e Freitas Francisco de Almeida e Sousa 

A terminar, saudemos O Tripeiro no seu 100° aniversário, idade raramente alcançada por uma 
publicação periódica. Formulamos votos por um futuro brilhante para este projecto cultural im
presci ndível que, desde a sua origem, se tem confundido com a Cidade ela própria. Pelo Porto, 
pela s ua Hi stória, pela sua memória, os seus Directores souberam traçar no passado e continua
rão a marca r no futuro um percurso único para O Tripeiro, ajudando a construir um sonho, criando 
e mantend o um estilo bem próprio, um sentido de pertença intelectual e afectiva, afinal todo um 
espaço com um e aberto à Cultura e à História da Cidade. Ad multas annos! 

J TRIPEIRO 
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sunto de âmbito portuense, poderá recuperá-lo de imediato nesta base de dados que o remete 
directamente para ano, série, número e página da revista onde se encontra o assunto . Para se ter 
uma ideia da possibilidade imensa de dados sobre determinado conteúdo, verificamos que neste 
momento os pontos de acesso disponíveis podem ser contabilizados da seguinte forma : assunto 
18.200, autor 8964; título 22342 palavra, 136.955, perfazendo o total de 184.461. Além destas pos
sibilidades poder-se-á também pesquisar por data ou por outros elementos. 
Verificamos ao longo dos anos que muitos portuenses e não só, nos procuram para acederem a 
esta informação . Não obstante possuírem a colecção completa de "O Tripeiro", torna-se compli
cado procurar determinado tema nos seus inúmeros volumes. Por isso, frequentemente, somos 
contactados por telefone ou e-mail no sentido de facultarmos, através da rápida pesquisa na 
nossa base de dados, o número e a página onde se encontra determinado tema. Muitos jovens que 
têm de fazer investigações académicas ficam fascinados pela facilidade com que encontram in
formação pertinente para o seu trabalho e isso deve-se ao contributo que esta revista centenária 
tem dado a muitas gerações de estudiosos . Esperamos assim contribuir também para a divulga
ção desta magnífica revista, com a disponibilização on-line de tal sistema automatizado . 



Manuel Araújo 

Escreve sobre a evolução gráfica de uma revista com 100 anos não é tarefa fácil, no entanto, de 
uma man e ira sucinta, arrisco fazê-lo. 25 
Poderia começar por estabelecer paralelos com outras publicações da época (ex: Ilustração Por-
tug uesa). mas seria uma injustiça já que são periódicos de difusão e cariz diferente. Inicio então 
esta aná lise com a apreciação do primeiro logótipo de "O Tripeiro". 
Dura nte todos es tes anos ao serviço no Arquivo Histórico muitas foram as vezes que me passaram 
pelas mãos, para efeitos de reprodução ou mesmo para consulta, os volumes da revista e, embora 
os observasse com olhos de gráfico, nunca tinha reflectido porque é que o "o·· de "O Tripeiro" até 
ao início da quar ta série se apresenta deitado sobre a palavra tripeiro, assim como, a inclinação 
do traço da letra 'T'. Agora, de pois da respectiva pausa e de algumas conjecturas, avanço com a 
teoria de qu e o conjunto de todo o lettering seria a simplificação de uma caçarola (de Tripas) em que 
o "O" representa ria a asa da tampa, sugerida pela inclinação do 'T'. Uma hipótese .. . 
Assoc iado à tipografia do logótipo andam as "Armas da Cidade" para o que a Câmara Municipal 
df'u ex pressa autorização. 
O tipo de papel e a ausência de uma capa conferem-lhe um aspecto de jornal. A forma e o con
•e.Jdo mantêm-se quase inalteráveis nas duas primeiras séries . Impressão a preto sobre papel 
branco/cre me, textos a três colunas, t ipo de let ra clássico com serifa, excepto em alguns títu los 
e, decorada com m uitas marcas e fa ixas t ipográficas de estilo Arte Nova. Gravuras de artistas, 
como Man uel Monterroso e fotog rafias rom pe m colunas pa ra ilust rarem os textos . É de a preciar 
os bon itos t ítulos da s rubricas "Notas do Tripeiro" e "Correspondência entre leitores". 
\IJ s.eg unda década do séc. XX surge o movimento Modernis ta. Os ar tis ta s ligados a esta corrente 
l..,tltza rn as revistas e os magazines como veículo de desenvolvimento do movime nto na sociedade, 
o q-.~e, justific a a grande utilização ae ilustrações, desenhos e caricaturas na revista em estudo. 
Com a publi cação da terceira série, em 1925, surgem novi ades no Lay-out. São os casos de rubri -
t., ~ d duas colunas e a geometria a decorar alguns elementos gráficos, uma vez que, o estilo Arte 

ova, embora já tenha s ido ultrapassado na Europa, ainda coabita no grafismo deste periódico. 
C dE referi r que na maior parte das vezes, depois de definida a grelha gráfica, as publicações 
tram deixadas por conta e risco dos mestres tipógrafos, os quais utilizavam os ferros e tipos 
grJficos qu e tinham disponíveis na oficina, algo que, para os jovens de hoje, numa geração digital 
E d fíctl de entender. 
A quarta séri e, sob nova direcção, mantém o mesmo grafismo na primeira edição, um número ex
traord ;nário, mas, a partir do número 1, o cabeçalho é remodelado numa organização simétrica, 
tr I no como e ixo as armas da cidade e o título em destaque, a encimar a página, num tipo de letra 
"M:.Jm. Ta m bém as gravuras são, positivamente, substituídas por xilogravuras e por desenhos 
r diS mode rni stas de artistas da época, (ex: Carlos Carneiro). Surge pela primeira vez uma pág i
ncl de publ icidade de cor diferente. De salientar também uma maior coerência na tipografia dos 
t'tulos. e na utilização das letras capitulares (Arts Déco). 
O Tr tpetro s ofreu ao longo dos anos algumas paragens que foram sendo marcadas pela alteração da 
' {r e Após um interregno de treze anos na publicação (que coincidiu sensivelmente, com o inic io da 

r<.! Salazarista e com o término da 11 Grande Guerra) renasce em Maio de 1945 na sua qu inta série . 
A revista apresenta, agora, uma nova image(ll. Aparece com capa e organização mais modern~. no 
c ntanto, não deixam de existir rem iniscências da Arts Déco nos pontilhados e nas linhas do novo ) TRI PEI RO 
'ogótipo de O Tripeiro . O Lettering é em out-Line e o interior é preenchido pela mesma co r qu e domina 
a ca pa. Aqu i, as armas d €idade, que até então eram as armas do período monárqu ico são s ubs -
titu'das pelas que respeitam a heráldica republicana. Todo este conjunto assenta s obre u1 fundo 
'-0 Uma imagem, que ocupa dois terços da la gura e da altura, situa-s e da parte inferior d" eita 
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enquanto que , no lado esquerdo , ent re do is me ios liste is está o sumá ri o. No inter ior, agora com a 
paginação a duas colunas, verifica-se a ut ilização de um ma ior número de fotograf ias e os nomes 
dos autores aparecem sempre com a mesma tipografia mas, nos t ítu los, parece estarmos perante 
um catálogo de letras. Podemos também observar a introdução de capitulares com ilustrações 
historicistas ou nacionalistas, mu ito usadas nesse período do Estado Novo, na acção propagandís
tica denominada ""Polit ica do Espírita··. Esta acção, liderada pelo director do SPN I SNI, António Fer
ro, era marcada pela utilização intensiva da história e da etnografia como matéria de construção de 
uma identidade nacional, terminando esta tendência em 1950, com o seu abandono do cargo. 
A partir do terceiro volume, "caem" as linhas e o pontilhado e, assim, do título Arts Déco só resta 
o tipo de letra , limpo de qualquer decoração. Dá-se o regresso da utilização das armas da monar
q~:.~ia só que, desta vez , são as adaptadas pelo liberalismo. 
A mudança consiste também na deslocação da imagem , agora com uma moldura, para o centro 
da capa e, sob esta , o sumário assente numa impressão em forma de pergaminho. 
A sexta série começa em 1961 com novo director e com novo visual. Um logótipo mais futurista 
apresenta-se numa diagonal ascendente, apoiada no lado direito por um novo brasão da cidade 
[do séc . XVIII]. Sob este cabeçalho encontra-se o sumário à esquerda e uma imagem do lado 
oposto. A organização interior mantém-se com o texto a duas colunas e com capitulares mais 
elaboradas. Surgem aqui novos tipos de letra. 
A partir do segundo ano , toda a capa é renovada . O "dinamismo" do anterior logótipo é substituído 
pela tranquilidade de linhas horizontais sob um lettering renascença . À composição juntam-se as 
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silhuetas, em negativo, da Sé do Porto e da Torre dos Clérigos. A coroar todo o conjunto está uma 
lista a meada, interceptada pelo selo municipal que vem substituir as armas da cidade . Desde en 
tão, a imagem do selo municipal, nunca mais abandonou a capa da revista. Uma imagem encostada 
ao lado direito continua a ilustrar a capa e o sumário situa-se por baixo desta formando um bloco . 
Com vinte anos de distância desde o início da Série VI surge , em 1981, o número zero de uma 
"SÉRIE NOVA"" que, inevitavelmente, tem nova ··cara". Assim , o logótipo muda de letra [havendo 
um retrocesso para um tipo mais decorado] e tem como base um desenho da frente ribe iri nha do 
Porto enquanto que, a parte superior, inspirada na sexta série, tem um desenho representando a 
muralha . Desta série saiu também a ideia da Torre dos Clérigos e, em troca da Sé está agora um 
desenho da Menina Nua da Avenida dos Aliados . Esta substituição , além de ma rcar a diferença , 
traz um pouco de contemporaneidade à capa e à revista que, a part ir de agora, conta com a in
trodução da letra Helvética em todo o seu conteúdo. De novo, na capa, o sumário vo lta a estar do 
lado esquerdo da imagem. 
A utilização do desenho da muralha fica-se pelo número zero e, a partir do número um , um arranjo 
mais compacto dá novo visual ao ··o Tripeira··. As três colunas na paginação voltam a partir da sét ima 
edição e vão manter-se até ao ano três, onde recomeçam a existir também textos a duas colu nas. 
O segundo ano é de novo marcado pela mudança. O número um apresenta-se ao le itor com uma 
capa cheia de elementos, onde o logótipo, agora sem qualquer desenho a envolvê- lo , passa qua
se despercebido tal é a confusão visual. Felizmente, o bom senso esteve prese nte e na edição 
seguinte a capa fica "' limpa ·· com uma imagem fotográfica a dom inar o centro, o título em cima, 



ape nas ladeado à esquerda pe lo selo mun ici pa l e com os des taq ues em rodapé . No inte rior, muda 
a página da fic ha técnica e do sumário, o qual , adapta o ··est ilo inte rnac ional ". 
As gravuras e desenhos voltam a ilustrar a capa a part ir do número seis e, no número sete/oito 
sae m os destaques, ficando a capa, pela primeira vez, apenas com o logótipo e uma imagem . 
No núm ero dois do terceiro ano dá-se uma simpl ificação da ficha técn ica tornando-a mais com
pacta o que alivia o peso da mancha na página do sumário. Começamos a encontrar molduras à 
volta dos títulos e um revivalismo na ornamentação dos artigos, os quais, desde o número quatro, 
começa m a te r uma paginação assente, alternadamente, em duas e três colunas. 
Com a chegada do número três do quarto ano observa-se o retorno do sumário para a capa, desta 
vez impresso so bre uma mancha aberta no fundo em forma de pergaminho, o que, associado às 
fot ografias que a vã o ilustrando [diferentes mas sempre do mesmo motivo : a estátua de ··o Porto"] 
ma rca, temporari amente , uma perda de qualidade do visual da revista. Também neste momento, 
a fich a técnica e o sumário deixam de estar sozinhos na primeira pági na, coexistindo agora com o 
início do artigo de abe rtura de cada número . Estas alterações mantêm-se até ao número um do 
quinto ano onde reaparecem as decorações Arte Nova . 
No qui nto ano a revista foi, em números alternados, composta e impressa em duas empresas 
disti ntas, o que, justi fica grafismos diferentes ao longo deste volume, atestando assim a teoria de 
que a paginação era da responsabilidade da gráfica que a imprimia. Verifica-se , aqui e ali, alguma 
incoerência no lay- out denotando uma falta de formação específica por parte de quem trabalha na 
área das artes gráficas. 

O curioso é que este aspecto já é referido nos anos quarenta por A. Araújo Pereira, em "'Técnica da 
Publicidade·· e por lrene Lis boa em "Inquérito ao Livro em Portugal- Vol:ll" quando constataram 
a falta de for mação e a presença de um amadorismo que estava a afectar as artes gráficas. 
A paginação a duas colunas regressa no sexto volume, onde os títulos começam a aparecer sobre 
uma tra ma ci nza . No número três dá-se a introdução de reproduções a cor no interior da revista 
e, no número um do sétimo volume a capa volta à simplicidade de uma imagem sob o título. A 
imag em, a partir do número dois aparece emoldurada por um filete branco. 
Volta mos a encontrar alterações significativas no volume décimo terceiro [1994] onde a capa, 
mantendo o lettering do logótipo, dá mais destaque ao selo municipal que agora se loca liza entre 
o "o·· e o "' Tri peiro". Sob ··o Tripeiro" aparece uma faixa com os números da série , da ed ição e a 
~ata da pub licação. Uma imagem na parte central e por baixo dela estão os destaques da edição. 
E de salie ntar a existência de um fundo marmoreado que ocupa o lugar do, até então , fundo liso. 
A primei ra página apresenta-se com a ficha técnica e o sumário compostos num bloco estreito no 
cent ro da folh a ocupando-a a toda a altura . As rubricas aparecem também com uma nova forma. 
Os títulos a cinza, os textos num tipo "light'" e as capitulares mais racionais conferem a toda a 
pagi nacão um visual mais suave. 
É só no. vigésimo primeiro volume [2002] que temos outro momento de mudança quando no miolo 
dei xam de existir tantos elementos cinza e a paginação regressa, pela últ ima vez, às três colunas. 
A primeira página sofre alteração com o alargamento da coluna onde assentam a ficha técn1ca e 
o sumário, contudo, a capa mantém-se. 



I ACONTECEU HÁ 
100 ANOS 

1.• Anno Porto. I de Ju lho de 1f)OR N.• 1 

o 
1rlpelro 

,.,..""'.......... r -~--~ - .. C...P-. 

............ ,.1111..... .. ....... ,._.. 
~ - ... cu.~ 

.. u,..,•-•-. ~ ... - .- .... .._. 
lllfnW,~tiro:-t,j.:lri.l 

c..,.o ... o '-o,..._ .. TYl'OG•A"'Io\ IMDU.Tlti A ~ ~UUOIIUA lo OOI*) 4o r,.,.._ loTo . ........ . 

UIIIÇUII'IIIIIU TIU 

:::::r~·..=::.=.~ .. -_ ........ nlo (-""'tcl. 
Mo ..... ooo"'"'ttAio. 

~ .. ---·.,.._ .. __ ..._...,..._. 

-...........---.. -·----·-.-... ............ ~-.: ... :-::: ..... ::- .... ~ .. ·-
~---.. ...... --..... -...... .__ __ 

lllllloloM D -!lo,. o!IO·- POUO 

"""""""!!:::..-:-.......-A_ .. ,_, .. ___ ,_; 
s; .. ~)~~-== 
......_ ......... -.. ...- -~ 
rgg~::-= 

• .,....._ ...... ,.mr~;. ... l-• • 

~.i.~:E=.l.~ 

--

Muitas foram as mudanças gráficas ao longo dos anos, devido, principalmente, às tendências da 

época, ao conservadorismo e à sensibilidade artística dos seus directores, mas , a "Grande Revo

lução", se me é permitido chamar-lhe assim, no Design de Uma Imagem de Marca, ocorre aos 97 

anos da revista, em Setembro de 2005, quando " ... a revista aparece com uma nova roupagem , ... .. 

como escreveu o Dr. Rui Moreira no editorial desse mês. E é verdade, graficamente tudo muda . 

Um novo visual, contemporâneo, mais jovem, tem agora a assinatura de um designer. Aparece a 

figura do editor fotográfico para realizar e para assegurar a qualidade das imagens a reproduzir. 

A impressão é a preto sobre um papel que deixou de ser couché . A capa tem uma imagem a ocu

par toda a sua área e o novo título em jeito de corrente que se une sempre ao número seguinte 

dá-nos a ideia de continuidade ... 
E sobre este novo "O Tripeiro" já lancei as bases. Deixo agora para o leitor a tarefa, não muito 

difícil, de ir descobrindo as diferenças. 
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Confesso que algumas vezes fui tentado a desistir. Não o fiz, contudo . Um acaso, fortuito, fe z- me 

um dia ler o conteúdo da rubrica "Comunicações dos leitores" inserta no número de Dezembro de 

1946. O número anterior ao do meu nascimento, já que vim ao Mundo em 1 de Janeiro de 1947. 

Um interessado tripeiro lamentava, já então, a inexistência de um índice [geral] o que tornava 

"'imensamente difícil encontrar qualquer assunto espalhado pelos seus sete volumes e por muitas cen

tenas de páginas" [V Série- Ano li - Página 1911. 
Assum i, como jura, que este pedido seria satisfeito. Eu cumpri-lo-ia . Desde aí um único objectivo 

tive em vista . Levar até ao fim a tarefa que, também como tripeiro, assumira executar. 

A cada vez maior dificuldade na consulta e o perigo do seu extravio [recordo uma das vezes em 

que o meu filho, ainda criança, me deitou uma delas ao chão e tudo espalhou, o que me ocuparia 

alguns dias a repô-las na ordem e local certo) obrigou-me a encarar a inevitabilidade da sua subs

tituição por um conjunto de folhas dactilografadas . 
Se assim pensei, assim o fiz . Ao cabo de alguns meses de trabalho, ocupando muitas das minhas 

horas livres, dei a obra por terminada em 17 de Outubro de 1980. Todo o conjunto, num total de 731 

páginas A4, registava então 15.205 assuntos, isto é , registos, entradas ou temas . 

Ainda hoje sinto o frenesim do bater das últ imas letras. Exactamente aquela data, 17 de Outubro 

de 1980! 
Como as buscas e os registos não paravam , também não ficou por aqui este já interessante calha

maço. Fui-lhe, entretanto e por isso, agregando as folhas manuscritas necessárias aos acrescen

tes. Resultou daí que não tardou muito a engordar substancialmente esse volumoso cartapácio . 
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Como, entretanto, para grande alegria minha, O Tripeiro ressurgiu, desde logo propus à Direcção 

de então ceder-lhe, graciosamente, esse trabalho. Sugeri, inclusive, que a sua publicação poderia 

fazer-se, em forma de separata, à medida que fosse saindo cada número da Nova Série . 

Potenciar-se-iam, alvitrei , duas medidas: primeiro a retoma de antigos assinantes, certamente 

maior; segundo, que ao fim de algum tempo os velhos coleccionadores tivessem aquilo que, desde 

há décadas , todos esperavam: um Índice Geral . 
Quer a oferta , quer a sugestão não mereceu então qualquer comentário , muito menos qualquer 

registo ou nota em algum dos números posteriores saídos. 

Tendo comentado o caso com o amigo Pedro Chaminé, ainda pensamos, conjuntamente, lançar 

mãos à obra. O seu custo, porém, rapidamente nos fez desistir da ideia . Permaneceu, todavia, 

bem viva, a esperança de que mais ano menos ano , mais década menos década, alguém deveria 

dar valor ao trabalho feito . 
Com a aquisição de um computador, à roda de meados da década de noventa, nova tarefa surgiu e 

me impus: digitalizar todos esses dados que, então, ultrapassavam as 30.000 entradas. A versão 

dactilografada tinha, por isso, duplicado! 
Em 1994, um problema de saúde, grave, trouxe -me a reforma e quase me impossibilitou de con

cret izar o sonho que perseguia. Uma e outra, contudo , me ajudaram a encontrar as forças , a re

tomar a tenacidade inicial na busca do fim almejado: ver o meu trabalho reconhecido ; partilhá-lo 

com os demais tripeiros interessados . 



Durante longos meses me dediquei à tarefa da digital ização. Desta fe ita era como que se o meu 

trabalho diário fosse O Tripeiro. Sofregamente, de manhã, à tarde e à noite, nele trabalhava . De 

pe rmei o, novos dados iam sendo acrescentados. 

A funciona l idade e acima de tudo a rapidez com que encontrava o ··assunto" procurado era tal, que 

a vontade de o enriquecer parecia não diminuir. Pelo contrário parecia aumentar. 

Gracas ao Sr. Herculano Ferreira, da Livraria fvfanuel Ferreira, conhecedor do meu trabalho e que 

um dia acolheu o meu desabafo de desânimo, consegui, utilizando a prestimosa ponte do Exmo Sr. 

Or. Morais Cabral, levar o assunto à apreciação da Editora Campo das Letras. 

Em boa hora, reconheço-o, já que, finalmente, encontrara a sensibilidade, que de há muito busca

va. Um out ro feliz acaso, em que interve io o Exmo Sr. Dr. Hélder Pacheco, veio possibilitar que se 

encontrasse o necessário patrocínio , partilhado pelo Banco Português de Investimento e, final

mente, da mesma Associação Comercial do Porto que sondara largos anos antes. 

Depois do último arranque, digamos assim, aquele que correspondeu à inserção dos dados rela

tivos ao ano de 2006, todo o conjunto, ultrapassava já as 53 .000 entradasl 

Entretanto , em resultado de uma pergunta do Dr. Hélder Pacheco , acabei, por curiosidade, por 

constata r que O Tripeiro, entre 1 de Junho de 1908 e Dezembro de 2006, ainda que com alguns 

sobressaltos , representava uma publicação de 911 números, assim repartidos : 108 na I Série [3 

anos); 12 na li Série [1 ano) ; 51 na 111 Série [2 anos); 12 na IV Série [1 ano); 180 na V Série [15 anos) ; 

146 na VI Séri e [14 anos incluindo os números de 1973 e de 1974) ; 302 na Série Nova [25 anos, 

incluindo os dois números suplementares respectivamente de 1999 e de 2001). No todo repre

sentam 59 volumes [34 da Série Antiga e 25 da Série Novai. se nos abstrairmos dos dois números 

especiais, re fe rentes aos anos de 1973 e 1974 que, verdadeiramente, não são volumes . 

Com orgulho, confesso-o, dei o trabalho por terminado. Considero-o , todavia, ainda incompleto. 

Com pleto, completo, só estão os dois primeiros volumes da I Série. Oestes dois volumes bem 

como de todos os artigos ou rubricas que li [e foram centenas) todo e qualquer assunto está ano

tado, ai nda que em itálico ou nota de rodapé . De tudo o resto estão registados, em regra, apenas 

os títulos e os assuntos versados . 

Pela fre nte ti nha agora nova, penosa e árdua tarefa. A correcção das provas tipográficas. Elas 

fo ra m não só intensas como particularmente cansativas . 

Ainda hoje, de quando em vez, a ele recorro e lhe acrescento um ou outro dado. São já dezenas os 

novos acrescentas. E muitos faltam ainda já que, se a saúde mo permitir, ainda que pouco a pouco, 

hei-de lê- lo todo e registar todos os dados que ainda faltam . 

Se o conseguir, só Deus sabe a grandeza que terá . Pessoalmente, arriscaria um número que, por 

defeito, perspectiva superior às 120.000 entradas. 

Não devo nem posso encerrar este percurso sem expressar os meus agradecimentos a todos os 

que to r naram possível a concretização de um sonho de décadas. 

Que as próx ima s gerações celebrem pelo menos o Segundo Centenário de O Tripeiro são os meus 

anseios. 
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O FC Porto era pioneiro na internacionalização: 

primeira equipa a deslocar-se ao estrangeiro (Vigo) 

O Clube dos Fenianos festejava o Carnaval no Porto ... 

O ''Le Monde Musical ", acerca de 
uma apresentação de Guilhermina 
Suggia, na Salle Gaveau, escrevia : 
"Mme Casals-Suggia terminou o 
concerto com a execução do concerto 
de Dvorak - a sua dedilhação 
expressiva e a sua prodigiosa 
virtuosidade arrancaram 
o entusiasmo da sala inteira ". 



CEM ANOS ... I 

O Teatro de São João, no Porto, 
ardia em chamas ... 

Carro alegórico alusivo à comemoração 
do 1° de Maio no Porto ... 

O l!fCEIIDI(l 00 THEATRO DE S. JO.lO 00 PORTO 

Decorria m as famosas Festas de Verão, na cidade do Porto ... 

~ 
c: 
z 
::r: 
o 



~ 

c 
r
::r: 
o 

):> 
(i) 
o 
(/) 
-t o 

(/) 
m 
-t m 
~ 
t'D 
:::0 
o 

I ACONTECEU HÁ 

100 ANOS 

, 

I ACONTECEU HA 

Realizava-se um Comício Republicano no Porto ... 

O Sport Club do Porto 

realizava uma regata 

no Rio Douro. 

Realizava-se na Praia da Granja , o Torneio de Tiro aos Pombos. 

O primeiro prémio , Taça Granja, fo i da autoria do mestre 

joalheiro José Rosas . 
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O Palácio da Bolsa, 
um dos edifícios mais 
conhecidos da cidade 
do Porto e símbolo da 
activi dade económica 

do Norte, abria ao 
público, apesar de a 

sua construção ter 
começado ainda na 

primeira metade do 
século XIX . 
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PORTO- .. ALAC IO DA I!IOLIA 

Lápide colocada na Academia Politécnica 
do Porto alusiva à visita de D. Manuel li 

Nascia o cineasta Manuel de Oliveira ... 
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PECAS EXPOSTAS I 

1. 1391, Abril, 13 
Presente na reunião de vereação Gil 
Gonçalves, "tripeiro" de profissão 
A.H.M.P.- Vereações . Livro 1, fl. 17 
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1392, Julho, 9 
Referência à lavagem das 'tripas' 
de animais 
A.H.M.P.- Vereações. Livro 1, fl. 45 v 
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Petição do Director do jornal ··o Tripeiro", para ser permitida aos redactores 
a visita ao Arquivo Municipal, a fim de consultarem docume ntos . 
A.H.M.P.- Vereações . Livro 148, fl . 15 v 
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3. 1918, Dezembro, 6 
Pedido de autorização da revista ··o Tripeiro", para 
continuar a usar no frontispício o brasão das armas 
da cidade e a reproduzir os documentos do arquivo. 
A.H.M.P.- Actas da Comissão Executiva. Livro 14, fl. 134 v. 
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4. 1909, Novembro, 11 
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Carta de Alfredo Ferreira de Faria, director da revista O Tripeiro oferecendo 
à Câmara Municipal do Porto o primeiro volume da publicação 
A.H.M.P.- Próprias . Livro 223, fls. 220-221 
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5. Manuscrito do índice de O Tripeiro, da autoria de Manuel do Carmo Ferreira 



H. 50 (170) PORTO - Outubro de 1930 

o 
1ripeiro 
UPOSITÓIIIO DE IIOT i CIAS I"Oti:TUO~ 

Jllfredo !Jerreira de !1aria 

l1undador de "O 'l>rlpeir o .. 

~·~-~.~~·.;:--~-c.::::.-.::~.=:=."";::,:_-:~~.::";.:'':. 
~~~=...::.-: .. ~::..~::..:.:=--":~~=·o= ••-o.Ac-: _,..,. __ t>_•_•,.._ __ o_..,._ •• _ 
..... ,_,_,....., ... , .., . .... ~A *-IM*'"·"" ... --..._.._0.. ,._,-.,.,, .............. __ t~t·--tt ... .-....... ._ .... ,,.-·-··-
=:., .. ::.:;":;.~=::,::·.!"::"...:::-"_.:::--..~=~.!,"::.:.;,o;":::::: 
.:..!~~~::.:.:::: · .. ..... -_.._bt e--. .. -.. .. __._ 

- .. .. - - .. · - ~arta. ... , ............ .....,....._ 

comemo,. tovo do VI C•nten.rio 
de /lli•nçe l11Jo-Bn tlniu 

..... -... ............. ... 

........... u ... ... . .. . ..... ~ . ...... ... 

~ ·~· :: •. ::~~r.· :·~",?""" "::.~· ..... ~~ . .. ....,_ ...... ____ _ 
-;;;.,-:-;-;.~ t'' ,::~:!\.,·~-::... ... 

:·.ss~~~·~~'.!.::::~::: 
\.U'",!;:.'~''!".;.":-.'::" ... ..,.._.., ... n••,. 
'""::_,!:~:;::: ... :.·. ::o.·,"!'- ·=~ 
··:".!":.:z...:: • .:';::.~". .. ~' ''LU ., , , , ... 

~:~~~~1~:~~ 2~~=== 
, ........................ ~·· 
""""'"•"······ .. ~ .. -·. 
·~ltohl~ " ..... _ , ..... ... ....... 

---~:::·.::·z·:.~::::.::=:: ... ..... ,,'-.. ... , ... _._ .. ..... .............. ........... ~ .... -· .......... 

6. Índice geral de O Tripeiro: Junho de 1908 
,.... Dezembro de 2006. Org . de Manuel Carmo 
Ferreira. Porto : Campo das Letras, 2007. 

7. O Tripeiro . Porto. Série 4, Ano 1, n° 50 [1930]. 
Número especial. In- Memoriam Alfredo Ferre ira 
de Faria, fundador da revista O Tripeiro 

8. O Tripeiro. Porto . Número espec ial [1973]. 
Comemoração do VI centenário 

9. O Tripeiro. Porto. 
Número especial [1974]. 
Pelo Porto da Aliança Luso-Britânica 
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10. Ferros tipográficos e zincogravuras de algumas séries da revista O Tripeiro. 
(Livraria Chaminé da Mota] 

11. Prensa tipográfica 
manual "Adana", modelo 

"Eight-Five". Ca.1953. 
(Grafislab] 
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