
BERTINO DACJA O 11. S. GUIMARAES 
Da Comissão de Etnografia c Historio do Douro · Litoral 

O turismo, o Porto e a província 

do Douro-Litoral 

SEPARATA DO BOLETIM DO DOURO-LITORAL 

( N.o 8 da Segunda SÉRIE ) 

PORTO 

1 9 4 7 



4
14 :-f?.ç,ó},-.<: ~. -~~ ~~/ 

• 

~,~ ;~ ~-< ~:-r 

~~-:~ 
--------..-r~/ 

TIP. DA E!\CICLOPÉDIA POKTUGUESA, L .DA 

Rua de C:indido dos Reis, H - Tel. 21547 - Porto r.:cMJl ! ~·; ' ?<)~o.). Q>l 
I', yu..~G? 
I C:.~ j 

«O turismo, o Porto e a província do Douro Litoral» (l) 

Minhas Senhoras e meus Senhores, 

Cabendo à etnografia, segundo modernamente a definem, o estudo dos povos 
sob o ponto de vista das manifestações materiais da sua actividade, ela alia-se, como é 
lógico, à etogenia ou estudo da origem dos mesmos povos, sendo inegável que, no 
desenvolvimento destas ciências, de que tanto se começou a falar, pelo menos entre 
nós, nestes últimos tempos, muito influiu o tut"ismo. 

Graças também ao turismo, e em virtude da importância que para ele possui a 
paisagem, contribuição importante para os progressos daquelas ciências se tem ido 
buscar à filologia e à oro-hidrografia, que, deste modo, enfileiram, a par da arqueologia, 
da música e da arte em geral, entre os elementos constitutivos do plano turístico 
duma nação. 

E daqui resulta, a meu ver, uma lei ou norma: podendo difArir, duma região 
para outra, as características do turismo, o plano deste último resultará tanto mais 
eficiente quanto melhor ele se amoldar ao elemento mesológico, e de tal sorte que 
ofereça ao turista as possibilidades duma apreciação global dos valores patrimoniais 
dum pais, não apenas sob o ponto de vista estético e paisagístico, mas também s ocial, 
moral e material. 

O turismo, acima de tudo, quando bem orientado, pode revestir-se de incalculável 
valor etnopsicológico. 

Falando do nosso país, direi que o turismo já nele se encontra or~anizado, não 
we assistindo, por isso, o direito de discutir, neste momento, a maneira como tal orga
nização se fez. 

Apenas desejo dar algumas sugestões no caso especial da cidade do Porto, como 
segunda cidade administrativa do pais, e primeira em muitos sectores da vida nacional, 
como capital duma província que marca, e como cidade que nada fica a dever, sob o 
aspecto histórico-arqueológico, cultural, panorâmico, tradicional, comercial e industr ial, 
a qualquer das ou tras cidades portuguesas, que já se encontram rotuladas como cidades 
de turismo. 

(11 Trabalho apresentado em 16 de Maio de 1947, no Mu11eu de E.tqo,rafi!l e fiist(lr!a do 
Douro Litoral. 
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Do Porto, na verdade, muito pouco, como tal, se tem ouvido falar, não abundando 
as publicações que lhe digam respeito em matéria de tanta actualidade ... 

Porventura lhe faltam monumentos'! 
Não dotou a natureza o Porto como às outras cidades ? 
Não se trata de um grandti núcleo populacional com intensas actividades '! 
Não é uma cidade que procura integrar- se no mesmo· ritmo das cidades moder

nas da Península ou do continente ? 
Não tem bibliotecas, museus, galerias de arte ? 
Não há nela quaisquer manifestações de ordem intelectual ? Não dispõe de salões 

para concertos musicais? Não possui teatros e boteis? Não a visitam artistas de fama? 
Não existe na cidade, enfim, nada que a distinga e acredite ? 

Basta dinheiro e nada faltará ao turista mais exigente . .. (Já agora admitamos os 
barbarismos tm-ismo e turista, que têm triunfado por esse mundo fora !) ('). 

Nem sequer falta ao Porto um organismo para tal efeito- o Secretariado 
Nacional de Informação e Cultura Popular e Tnrismo. 

Não deixarei, portanto, de apresen tar aqui algumas sugestões, sem o m1mmo 
intuito de melindrar seja quem for, sem o menor desejo de me intrometer nas funções 
de quemquer que seja, sem vislumbre de censura para ninguém, apenas no fi rme pro
pósitq de colaborar, até onde permitam as minhas forças e as exigências da minha vida 
profissional, numa obra que é de todos e que a todos se destina. 

Ora, para elaborar um programa turístico viável, há três pontos essenciais a 
considerar: 

l.o) A criação duma repartição oficial, com assis tência do Estado; 
2.o) O seu funcionamento e o recrutamento do seu pessoal trabalhador ; 
3.o) A assistência externa e particular. 
Quanto ao primeiro ponto, isto é, a criação duma repartição oficial, não me 

cumpre falar, pela simples razão de que ela já existe, com as suas dotações legais, com 
a necessária assistência oficial, com as suas directrizes, faltando apenas que se estabe
leça ligação directa entre ela e o Conselho Municipal de Turismo, logo que o mesmo 
Conselho tenha real existência nes ta cidade. 

(1) Não se me afigura fora de propósito transcrever o q ue \'asco Botelho de Amaral escreve 
no seu ~Novo Di.c. de Dificuldades da Ling. Port.) (vocábulos turismo, tt,rista} , pág. 983, Porto, 1943: 
~no inglês tour, francês tour, isto é, -r:iagem, volta, giro, formaram-se aqueles vocábulos, que 
hoje será inútil pretender expulsar. Inadmissíveis são as escritas • tou rismo• ou <tourista•. Em todas 
as lí nguas cultas penetrou o barbarismo, q ue alguns gostariam de ver substituído por excursionismo, 
excursionista. É claro que estes contribuem para a riquez11 da sinonímia, e não devem proscrever-se. 
O termo ludOmbulo, proposto por Castro Lopes, não nos parece aceitável. Não se esqueçam: fo rasteit·o, 
viajat~te ; excursão, pas1eio. Há também o adjectivo turístico. 11 T out·ing Club (lido túm·im cldbe) deve 
evitar·se com Agremiação Turística, Clube de Excursões, etc.• . 
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Quanto ao segundo ponto, isto é, funcionamento dessa repartição e respectivo 
pessoal, en tendo que: 

l.o) Devendo ou podendo o Secretariado Nacional de Informação e Cultura 
Popular e Turismo, entre nós, constitu ir uma 1·epm-tiçi'lo cent1·al, única, capaz de fo rne
cer aos turistas, sem dificuldades, sem demoras, e com o máximo pormenor, os escla-

- LI$1 0/L 

Cliché de ~\ ntónio Si h• a 

I.o Esboço dum ~lapa Turístico da Província do Douro-L itoral 

recimenlos necessár ios, dele deve riam dimanar todas as instruções relativas a vis itas, 
meios de transpCt rte, alojamentos, etc. ; 

2. ~) Deveria ser criada, nes ta mesma repartição, uma peq uena biblioteca, onde 
os visitantes pudessem consultar tudo o que existe publicado sobre esta cidade ou 
obter a respectiva f1cha bibliográfica, a fim de se di rigi rem à biblioteca municipal ou a 
qualquer outra. 

Ser iam fiscalizadas - já se vê - , por parte da mesma repàrti ção, todas as 
publicações de propaganda turística, relativas ao Porto, empreen didas por entidades 
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oficiais ou particulares, e seria encarregado algué m de elaborar, para divulgação em 
pequeno volume, e no maior número possível de línguas, uma guia da cidade e da pro
mtJCia, devidamente ilustrada ; 

3.0 ) Deveriam ser fornecidas, por esta mesma repartição, aos encarregados 
dos principais monumentos, resenhas históricas para serem por eles lidas aos visitantes, 
e igualmente forneceria impressos e instruções Aro várias línguas à polícia em geral, 
exercendo uma vigilância intensa sobre todos os serviços relacionados com o turismo, 
para defesa dos referidos visitantes e prestígio da cidade; 

4 o) Faria parte desta repartição pessoal masculino e feminino, permanente ou 
eventual, de boa conduta e apresentação, habituado ao convívio social, conhecedor de 
maiE: do que um idioma, capaz de se dirigir ao turistas na língua dos mesmos, e até 
acompanhá-los; 

5.o) Organizaria esta repartição, para tal efei to, um quadro especial dP. cicerones, 
cujos serviços, à semelhança do que se passa com os bombeiros de certas te rras, 
seriam reclamados sempre que se torna sem necessários ; 

6 o) Sobretudo teria em vista esta repartição não tornar complexos os seus 
serviços, antes simplificá-los o mais possível, coordenando-os de modo a facilitar não 
só a sua tarefa, mas também a de todas as entidades que com ela colaborassem, e dis
pensando, com todo o rigor, uma assistência contínua, solícita e cortês a quem 
viaja entre nós. 

Quanto à assistência externa e particular, creio que: 
l.o) A mesma repartição deveria interessar as Câmaras e Juntas de Freguesia 

e de Província, com o auxilio das quais promoveria frequentes excursões, concursos, 
exposiç-ões escolares, ajZrícolas, inrtustriais, c0merciais, artísticas, superinteodendo nas 
aclividades de certos agrupamentos folclóricos, disciplinandv-os, impondo-lhes uma 
conduta artlstica dentro de r igorosas normas etoográficas, inteiramente alheias à habi
tual teatralização dos t·anchos, tomando parte activa na educação do público em geral, 
e contribuindo até para a repressão de certos maus hábitos do mesmo, sua má lingua
gem, etc. 

2.0
) Todas as agremiações culturais, desportivas e de recreio, da cidade e seu 

distrito, bem como as empresas teatrais, as sociedades de transporte e outras, deveriam 
ser interessadas na obra a realizar, bem como o comércio e a indústria locais, por si 
sós, ou por intermédio das respectivas associações. 

Concomitantemente, deveria ser ministrada à Polícia de Viação e Trânsito, bem 
como a um certo número de motoristas e de outros indivíduos empregados nos servi
ços de camiooagem, ~aminhos de ferro, etc. (que constituiriam um corpo eventual 
para fios turísticos, cujos serviÇos seriam oportunamente requisitados) não só uma 
educação especial, como uma instrução adequada, incluindo o ensino de línguas estran
geiras, sobretudo da língua francesa. 
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Assim valorizada, sob o ponto de vista da organização turística, a c antiga, 
muito nobre, sempre leal e invicta cidade do Porto,» berço dum Povo, berço duma 
Pátria, ela constituiria o centro duma província cheia de interesse, que havia de atrair, 
sem dúvida, e m qualquer época do ano, milhares de forasteiros. 

Foi o desejo de que assim ac'Jnteça algum dia que levou à organização deste 
primeiro esboço dum c mapa turístico da Província», executado por mão de mestre, 
por Gouveia Portuense, mapa que, apesar do ecletismo, que às circunstâncias mais 
conveio, permite fazer uma ideia de quantas excu rsões se podem promover através da 
Província, visitando vilas e aldeias, di ~frutando os seus panoramas, tomando contacto 
directo com o seu povo, apreciando os seus costumes, as suas actividades ou escutando 
os seus cantares; devanear o espírito, com inteli(!ência e utilidade, divertindo-o, 
educando-o ; fortalecer igualmente o corpo em viagens deliciosas por essas terras 
além, terras de boa gente, de bom ar e de boa água, terras de bom pão e de boa 
fruta, terras de bom vinho, de bom presigo, e, acima de tudo, criar um arreigado 
amor a es te pais, q ue todos temos a sagrada obrigação de ap render a amar. 

Para tal, quer por intermédio do Conselho Municipal de Turismo quando a sua 
existência for um facto- e por uma noticia inserta nos jornais a ideia germina- quer 
por intermédio do Secretariado Nacional, ou melhor, por uma acção conjunta, impõe-se 
a montagem, quanto antes, da máquina turística que a esta cidade diz respeito. 

É ao Estado, bem entendido, que cumpre definir o â mbito da acção de cada 
organismo, se é que ainda não definiu, não podendo ~;er senão de colaborador o papel 
deste Museu e sempre que a His tória ou a Ciência Etnográfica sejam chamadas a 
intervir. 

De resto, vejamos se o Porto tem ou não direito a qu e lhe chamem ccidade de 
turismo», e respondamos, com pormenor, às perguntas anteriormente form uladas . 

Rodeando-me de livros, monografias o outras publicações adequadas, que me 
dei à amena tarefa de ler e folhear, pude reunir um punhado de excertos curiosos, que 
não seria descabido reproduzir neste lugar; dispenso-me, todavia, de o fazer pela muita 
consideração que me merece quem se digna ouvir-me, ou liruitar-me-ei o mais possível. 

Assim, por exemplo, folheando a obra - interrom pida, segundo creio, no 3.0 

volume da sua impressão- intitu l::da c Portugal Eco,~ómico, Monumental e At·tfstico:t, 
depararam- se-me desde logo estas palavras eloquentes do Dr. Mendes Correia a propó
sito da pu·sonalidade do Po1·to no conjunto nacional, afirma ndo q ue nos pontos de vista 
his tórico, social, político, ecooómico, moral e urb:mfstico, o Porto «possui inconfundí
veis caracteres próprios que não o desi ntegram do todo português, antes com e le o 
identificam na mais perfeita harmonia» (' ). 

(') Fase. XXXIX Pãg. 9. 
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Capital, enfim, duma província de s olo geológicamente bem constituído, rico em 

filões metalíferos e agricolamente muito produtivo, a cidade do Porto, arrecadação de 
toda a riqueza provincial, na marj!em d ireita do rio Douro, a caminho do mar, cidade 

acidentada, com o seu casario disposto em caprichosa assimetria, com a sua colmeia 
humana distribuida, nalguns pontos, no próprio pendor rochoso dos seus morros, cid3de 

3 que alguém conferiu o ap~lido sugestivo de c: ~bnchester Portu guesa > e que goz:a de nm 
clim3 a que não é estranha 3 Gulf Stream, fui, é, c será a rainha eleita do distrito e 
da província, digna de todas as homenagens pelos .,ocantos com que a natureza a dotou, 

pelos múltiplos predicados que a exornam, pe la nobreza do seu passado, pelo crédito 

dos seus e mpreendimentos e labores. 
Com razão lhe chamam <ilus tre:., c: capital do norte>, <cidade do trabalho>, e, ao 

ritmo da sua evolução demográfica, como ao r itmo do seu desenvolvimento industrial 

e mercantil, é inegáv~l que vem juntar-se desde longa data, lenta mas cont\nuamente, o 

ritmo crescentP. das manifestações do espírito, da cultura e do gosto, a par com os 
gestos magnânimos de muitos homens de bem e com as :1titudes de desassombro 

e cora~em de outros, le)!itimos herdeiros dos batalhadores de outrora, de rija 
têmpera, com justiça eulçados na história nacional. 

Não faltam ao Porto, sequer , as tradições populares, as c lradicionais curiosi

dades >, mais depressa destruídas pelos homens do que pelo tempo (1), no dizer de 
Cláudio Basto, certas particularidades ou caracte rísticas dos seus habitantes, pormenores 

típicos da sua vida, hábitos curiosos ou in\·ulgares, a toponimia local, aquele facies, 
enfim, da c:cidade dos tripeiros>, que tanto impressiona, por vezes, os estrangeiros 
curiosos e observadores que a visitam. 

Nunca esqueço, por exemplo, o encanto de que se deixa\'a prender uma profes
sora in~Ziesa que tive em minha casa, quando por ela passavam, na cidade, alguns 

carros puxados a bois, daqueles carros mais sugestivos pelo lavrado ou policromia 
das cangas ou jugos, e a sua expressão de espanto quando, uma vez, lhe mostrei, 
a meio da calçada da Corticeira, um grupo de pobres carqueijeiras com a repecti\•a 

carga! E que graça t>la achava também à desi~nação de <vinha de enforcado » I .. . 
Por outro lado, embora a cidade, sob o ponto de vista arquilectural, vá sofrendo 

continuas transmutações, moderniza11do-se, como sói dizer-se (embora isso por vezes 

não si~oifiqu~ melhomndo ), a verdade é que ela se rá sempre dominada pelo perfil 

inconfundíve l daqueles monumentos do passado, que se erguem caprichosamente, 
por entre a cascata multicolor e multiforme do casario citadino ... 

E, entre esses monumentos, não pode deixar de avultar, no alto da Pena Ven
tosa, :1 Sé Catedral, imponente, meio-igreja, meio-fortaleza, e, quase à beira-Douro, a 

ampla Igreja de S. Francisco, a celebrada igreja de oru·o , como lhe c hamou o Conde 

(l) Vld. Port. Ecm., .llonwn. t AJ"tistico, op. cit . páf. 127. 
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Raczinsky, notável, no seu interior, bem como a de Santa Clara, mais acima, pela 

riqueza da sua obra de talha. 
Nos dominios da arquitectura monumental reli(liosa, como da arqoitectura civil, 

quer antiga quer moderna, muito eu poderia apontar, ne:sta gloriosa cidade, sobejamente 
atraente ou ni~no de estudo, sem mesmo ultrapassar as suas bm·rei1·as : desde a vetusta 

Jg,·tja de Cedofeita , rP.Ii!]uia medie,•al, às Pontes sobre n Douro, arrojada empresa do 
século passado ; desde as ruínas evocadoras da Mttmlha Ferttandina , obra defensiva 

iniciada por Afonso co bravo~, até ao Paço Episcopal, severo, majestoso ; desde a 

Jg,·ejn e Tm-re dos Clérigos, de aparatosa traça italiana, até ao Hospital de Sa11to Antônio 
de fábrica :tvantajada; desde os Muse11s citadinos, em edifícios mais ou menos monu
ment3is, até ao Palácio de Cristal com seus formosos miradouros; desde os vastos 
edilicios das Faculdades ao Palácio da Bolsa, com o faustoso <salão árabe -. , ou, 

fioalment~, aos arranha-céus ultra-modernos, de trajectória ousada e ascendente! . . . 

A dois passos deste berço de Portuenses e Portugueses, ~raças aos ser\'iços de 

transportes coiP.ctivos da cidade, aos caminhos de ferro, à viação automóvel, es tance iam 
i(lualmeote, com o prestigio inabalável das suas tradições estéticas, outros tantos monu
mentos dillnos de conlemplação e visita, como o Mosteiro de Leça do Balio, modelo 

singular das construções de carácter religioso e militar em Portugal, a Igreja românica 

de Águas Santas, e, defronte da cidade, na outra riba do Douro, aicandorado no monte 
antigamente conhecido pelo nome de Monte de S. Nicolau ou da Meijoeira, o Mosteiro 
da Serra do Pilar, s entinela alerta, guarda permanente do burgo vizinho. 

Que belos panoramas não oferecem os Montes da Virgem e da Senhom da 
Saúde, em Gaia, n ~ssa vila que é empório do Vinho de Porto, e à qual está ligada, 
tão 1\ricameote, a lend3 do c: Rei Ramiro ~ ; o Monte de Crasto em Gondomar, com a 

sua capela de Santo lsidoro, donde se abarca um panorama infinito, e ... quanto mais ! 

Que interess e não possui a própria zona ribeirinha da cidade, de tão intenso 
labutar, e, a caminho da barra, Massare los, Monchique, Bicai h o, Ouro, Cantareira ... , 
cais ruidosos do Porto, febris, cosmopolitas, na permnnente faina dos estaleiros e da 

pe.;ca, como, na margem frontei ra, a populosa Aforada l 
Que de recordações não guarda a gente moça do pitoresco Areinho, junto desse 

rio de fama , no qual desliza, inconfunditel, o bm·co rabelo, no seu duro afan da trans
portar para a cidade o néctar precioso da região durieose, à qual João Barreira chamou 

c: Oiimpo das nossas festas dionisíacas:. (I)! 
Que be los passeios, em dias calmosos, não proporcionam aos Portuenses as 

maqzens desse mesmo rio Douro, com as suas praias e areais! 
Que aprazível não é navegar, desde a Ribe ira ou o Senhor d' Aiém, rio :1cima, 

até Crestuma ou à Foz do Sousa ! 

('I Vid. P()7't. E co11., Mo11um. e Artístico, op. cit., páf. f> . 
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Que encanto o das múltiplas praias desse Oceano infinito, a partir de S. João da 
Foz, praias que são pontos de reunião dos Portueoses acalorados ou refúgio ideal dos 
tristes e sonhadores! . . . 

E que di rei das margens ve rdejantes do Leça, que ins piraram a Francisco de 
Sá de Meneses versos tão saudosos e lindos ? ! . .. 

São os poetas, realmente, os cantores supremos duma pátria ou dum povo. 
Ribeiro dos Santos, por exemplo, poeta portueose, o E/pino D uriense, não 

regateou à s ua terra versos inflamados de louvor s incero, e ei- lo que diz: 

Cantemos Cale, pois tu ousas tanto, 
Casta filha de J ove : mas que parte 
Escolhes a teu catlto 

D os bens imellsos, que lhe o céu repm·te ? 
Ah! louva os ricos do11s, se tu pude-res, 
Que a mào da fiava Geres, 

Da florescellte taç~-' de Ama/teia 

Sobre seus ca mpos libe1·al semeia (1 ). 

Também entre os escritores da actualidade, vindos de longe até nós, não faltam 
os que têm sabido apreciar e glorificar es te rincão bendito. 

Afrânio Peixoto, há pouco afastado para sempre deste mundo que ele tanto 
amou, foi um desses escritores que souberam avaliar as excelências e virtudes da 

nossa terra, e rguendo-lhe um hino triunfal. 
Adivinha-se a sua s inceridade oeste passo duma das suas obras : a: ••• fui por ai 

admirar, embevecer-me, rezar com os olhos maravilhados, pela Sé-Catedral, por 
S. Francisco, por Santa Clara, e São Bento, Misericórdia, Carmo, Cedofeita -- que jóia ! 
- Miragaia, Leça ... que sei ? E fachadas, rosáceas, naves, púlpitos, altares, - quisera 
viver ajoel hado em certo altar de S. Francisco - ,sacris tias, baptistér ios, claustros, 
colunas, portais, arcos, pilastras .. . o românico, o gótico, o b:1roco, o rococó . .. que 
beleza, que riqueza, que deslumbramento sois, igrejas do Porto ! . . ,. (1

) . 

A muitas destas igrejas, a muitos dos lugares mais aprazíveis que se recomen
dam aos turis tas de bom gosto, a muitos desses mon umentos que são reliquias de 
arte, sombras do passado, páginas de história gravadas no granito ou no mármore, 
ligam-se, na verdade, intimamente, certos nomes de escritores nacionais e estrangeiros, 

1 ') •Em louvor da cidade do Porto, pátria do autou, in • Poesias de Elpino Duriense • . 
T: H, pág. 92. Lisboa, 1 81 ~. 

(') 1938, pág. 82 - Viagens tia minha terra. 
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de real talento, de nome aureolado, que nem a injustiça, nem a ingratidão dos homens 
jamais farão esquecer. 

E ao lermo·los, ao lermos o que eles sobre nós escreveram, vibramos de con
tentamento, porque sentimos, como eles, os encantos que de tudo se desprende; 
comunica-se à nossa alma a alma do que nos rodeia ; o sentimento pátrio palpita em 
tudo, tudo fala a mesma linguagem, o mesmo nome vibra no ar e ressoa dentro em 
nós: Portugal ! Portu~al ! 

Com que entu&iasmo escreveu um dia Eduardo Sequeira, no seu Portugal 
Artistico ( 1): c . .. O Tejo, o Douro, o Minho, o A v e e o Guadiana, só Pstes rios fornece
riam a todos os pintores portu ilueses assunto de sobra para telas magistrais ... O rio 
Douro, desde a majestosa imponência das s uas ribas alcantiladas até às feiticeiras 
orlas vestidas de verdejantes vinhas, mostra uma ininterrompida sé rie de panoramas tão 
vários que nos deslumbram e nos assombram. Ent1e Mirão e Aregos, na de liciosam~nte 

rison ha estancia da E rmida .. . , há sítios únicos, sem rivais em todo o mundo ... 
À vista deles, quem não terá tentações de estudar o nosso Portu~al, couhecé-lo bem 
intima, bem particularmente, de preferência aos países estran hos que a moda apontou 
para serem visitados por todos aqueles que no nosso meio querem acentuar a nota 
fidalga da evidência e a suprema nota de bom gosto ?, 

Quantas vezes, no cinema, durante a exibição de qualquer película cultural de 
proveniência estrangeira, mas colorida e musicada a preceito, que nos desvenda os 
p;imores de certas terras para nós desconhecidas, eu sinto a mais profunda das 
mágoas por não procedermos de igual modo, organizando fitas cinematográficas como 
aquelas, igualmente coloridas e musicadas, que nos mostrem, e mostrem aos es tran
geiros, com a mes ma arte, com a mesma originalidade, com o mesmo colorido e o 
mesmo gosto, :;em teatro, sem disfarces, os trajos de trabalho e de festa dos habitantes 
de algumas terras, que exibam os seus costumes, as suas danças - algumas de tão 
elevado interesse coreográfico - que nos façam ouvir os seus canta réus, as suas modas 
e corais, e nos permitam gozar, enfim, enlevados, aquelas paisagens nossas, muito 
nossas, tão lindas como as dos outros, mais lindas do que.as suas, em que transparece 
o saudosismo da nossa raça, a simplicidade dos nossos hábitos, a afectividade do nosso 
carácter, desde o alto dos montes, a cavaleiro dos quais se desenvolve uma pujante 
vegetação, até às aldeias que se espalham nos vales, rodeadas de vinhedos e de 
olivais, entre campos radiosos, rescendentes, esperan ça e riqueza dum povo traba
lhador e são ! 

( 
1

) !905, pág. 178. 
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Minhas Senhoras e meus Senhm·es, 

Editada pela Câmara Municipal, com um cosmorama da cidade, imprimiu-se e m 
1940 urna folha de propa~anda , bem ordenada, por sinal, de bom aspecto gráfico, com 
meia dúzia de boas ilustrações e alguns desenhos de José Luis, fol ha que, uma vez nas 
mãos dum tu1 is ta recém-chegado, uão deixará de o impressiouar e atrair. 

Uma se~unda folha surgiu em 1945, editada pelo Secretariado Nacional de 
Informação, e, ainda em 1945, editada pelo mesmo Secretariado, uma «Monografia 
Emotiva-. da cidade, da autoria de Cruz Cerqueira (1

) , obra de exceleota apresentação, 
com algumas fotografias e diversos desenhos decorativos de Manuela. 

Igualmente se publicaram alguns roteiros do Porto e de Gaia ; existe uma planta 
da cidade executada pela Repartição de Engenharia da Câmara Municipal, e há, sobre
tudo, com algum desenvolvimento, a cNor;a Monografia do Porto organizada por Carlos 
Bastos • (1), colaborada por diversos nomes consagrados, uma boa «Noticia historico
archeologica e a1·tistica da Cathedral e das Egrejas de S anta Clara, S .· Francisco e 
Cedofeita• (5), pelo Dr. Carlos de Passos, e ainda, do mesmo autor, uma Guia Histórica 
e Artística do Porto (' ), mas, na verdade, tudo isto - repito- é pouco, muito pouco . .. 

• 
Pois bem ! 
Multipliquem-se essas pequenas folhas de propaganda, essas publicações, essas 

notícias históricas . .. 
Façam-se, ou faça a entidade a quem tal tarefa competir, além da propaganda 

necessária da cidade, do dis trito, da província, albttns ilustradcs , luxuosos, com0 os q ue 
os estrangeiros nos mandam para aqui, e no teor do que se encontra sobre esta mesa 
juntamente com diversas outras publicações, que há dias me enviou um amigo 

do Chile. 
Neste album, logo de entrada, e assinadas pelo Chefe dos Serviços de Turis mo 

do Ministério do Fomento daquele pais , lêem-se estas palavras: cHe aqui um excelente 
conjunto de fotografias de los paisajes chilenos que logra darnos una idea aproximada 
dei caracter de nuestros panoramas, de la belleza imponderable de una tierra dotada 
por la naturaleza co o sus más im ponentes y ::rratos atributos, capaces de ejecer irresis

tible atracción sobre quienes amao el viaje y la belleza . . • 
Folheiem V. Ex.•• este alburn, escolhido, ao acaso, entre muitos ou tros que 

possuo, e dignem-se info rmar em se~u ida se não existiria matéria, entre nós, não para 
um alburn como este, mas para muitos albuns como este .. . . 
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(1) Impressa nas Oficina.• Gráficas- Casa Portuguesa- R rw das Gáveas, 103 - Liaboa. 
(') Porto, 1938. Edições da Companhia Portuguesa Editora (Tip. Sequeira, L.da). 

(' ) Porto, 1926. 
(•} Porto, 1935. 
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Sobretudo, aproveitemos a boa vontade, o es forço, daqueles que nasceram ou 
trabal ham nesta cidade e nesta província, e que sempre têm mostrado saber erguê-las 
à altura em que elas devem estar. 

Recordo-me ainda da «0 1·ganização T urística Modema (O. T. M.):. até ao 
começo desta última guerra, or~anização que, E' m parte, já era o ponto de partida dum 
bom plano turístico a pôr em prática no futuro. 

Porque não se há-de iniciar, em suma, a tarefa'! 
Não se poupe dinheiro na montagem da máquina necessarJa. 
O Estado o dará, tenho a certeza, porque a empresa não lhe pode ser 

indiferente. 
. A Câmara prestará também, suponho eu, o seu auxilio material, porque a obra 

igualmente lhe interessa : e m troca dos dispêndios a que for obrigada e das concessões 
que tiver de fazer, oão deixará de auferi r benefícios, que podem ser até de carácter 
financeiro, e Vila Nova de Gaia não deixará de vi r em seu auxílio, como os outros 
municípios do dis trito ou da província. 

O Secretariado Nacional de Informação e Cultura Popula r e Tur ismo iniciará, 
em s uma, a obra que se impõe, e poderá ser uma grande obra, uma obra sua de real 
valor, e que ele orientará como entender e lhe aprouver . 

Este Museu, pela sua parte, contribuirá com o seu recheio <:ltnográfico e histó
rico, já classificado e seriado, dentro do plano científico estabelecido. 

Com tal propósito, aqu i se encontra esse recheio em exibição permanente para 
quem desejar con hecer as actividades do nosso povo, de hoje e de ontem, e as tradi
c,;ões do Douro Litoral, província onde se {!erou a língua nacional (1), onde existiram 
algumas das mais antigas e ilustres famílias portucalenses (2), província que é um 
celeiro, que é um museu, que ~ uma célula activa, fo rte, impres cindível, da nossa 
querida Pátria. 

(1) Vid . João Pedro Ribeiro, Di&sertações ChroMlogicas, ,·ol. I , pág. 275, c José Leilc de 
Vasconcelos, Esquisse d'une Dialectologie Portugaise, pág. 14 ( l!JOl). 

(•) Coos ulte-se o Li~ro Velho de Linhagm&, II, Lisboa, 1937. 

13 


	1
	2-3
	4-5
	6-7
	8-9
	10-11
	12-13

