
! 

- -� -", 



Tribunal do Comércio da cidade, não tomou em conside
ração o seu estado ruinoso nem tão pouco a inconveniên
cia das dependências provisoriamente reconstituídas e mê:ll 
adaptadas ao funcionamento e importância dos organismos 
instalados. 

Localizado no centro da zona mercantil citadina, o 
enorme edil1cio expropriado aos frades dispunha de todas 
as condições para, sobre os escombros, se erigir urna gran
diosa construção condigna dos fins em vista, mas não só O 
plano ministerial desatendeu tal objectivo corno também 
os recursos do Tesouro Público não permitiam financiar 
empreendimento de semelhante envergadura, mercê da sua 
posição deficitária. 

Em face de situação tão pouco s,tisfatória, e após 
frustradas negociações com as autoridades superiores, a 
Associação Comercial do Porto tomou sobre si a respon
sabilidade da iniciativa, instituindo, para o efeit.G, um 
imposto alfandegário suplementar, que foi aprovado pelo 
Governo conjuntamente com a doação do edifício incen
diado à activa colectividade, sob cujo influxo já se 
acentuara, entretanto, o progresso económico e urbano da 
capital do Norte. 

. 

Iniciados desde logo os trabalhos de desobstrução e 
limpeza do terreno, em 6 de Outubro de J 842 teve lugar a 
colocação solene da primeira pedra do Pal{tcio da Asso
ciação Comercial do Porto, que é hoje, mercê da grandiosi
dade das suas proporções e apreciável beleza interior, um 
dos mais notáveis monumentos portuenses da arquitectura 
civil do século XI X e, consequentemente, local de visita 
obrigatória para todos os turistas que passam na lnvicta 
Cidade. 

As obras ficaram concluídas em 1 9 1 0, sendo o pro
jecto geral do arquitecto Joaquim da Costa Lima que 
dirigiu a sua execução até 1 860. 
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Gr. I - PALÁCIO DA ASSOCIAÇÃO COMERCIAL 
ftlchtlde narle pertl I!I Rue dtl Bolstl 

Sobranceira à Praça Infante D. Hen
rique, ergue-se a fachada principal do 
Palácio, com cerca de 60 metros de com

FRONTARIAS 
DO PALÁCIO 

primento e
. 

2.0 metros de altura, dividida em três corpos 
de ordem �onca, sendo O corpo central, que apresenta três 
arcos rustlcados de  acesso ao vestíbulo servido por uma 
escadaria paralela ao edificio. 

' 

Justapõe-se àqueles arcos uma colunata de carácter 
toscan?, de soco corrido em balaustrada, formando o 
parapeito de larga varanda reintrante, coroada pelo enta
blamento aonde assenta um frontão triangular de tímpano 
oculado. 
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No interior desta varanda abrem-se portas ornamen
tadas de frontões também triangulares, encimados pelas 
mezzaneiras do segundo andar, tal qual como nas fachadas 
dos corpos laterais que apresentam, além de janelas de 
peitoril ao nível térreo, janelas de sacada O? �ndar no?re, 
sobrepostas por outras, quadradas, de pé direito reduzido. 
Para além do frontão da colunata, em plano recuado, 
mostra-se a torre quadrangular do relógio. 

A fachada lateral (Gr. r), que ocupa grande parte da 
rua da Bolsa, é de traça mais simples, com vãos de janehls 
idênticos aos já descritos. A entrada loi igualmente vazada 
em três arcos plenos} sobrepujando-a o mesmo género de 
frontão, em cujo tímpano vemos a data de 1 859, an

,
o da 

sua conclusão. Em 1 90 1 ,  junto desta entrada constrUiu-se 
uma marquise segundo desenho de Marques da Silva. 

O vestíbulo de ingresso da fachada principal comunica 
com o interior por três portas de vinhático, entalhadas nas 
bandeiras com emblemas e ornatos. 

DEPENDÊNCIAS O peristilo interior ocupa o antigo claus
tro conventual e a cerca primitiva que 
ele tornejava vêm o-la agora transformada 
em imponente hall, onde, presentemente, 

D O  

RÉS- DO-CHÃO 

se realizam as sessões da Bolsa de Mercadorias e da Bolsa 
de Fundos encontrando-se esta última completamente mobi
lada à se�elhança da sua congénere francesa de Bordéus. 

Em diversas e espaçosas salas do rés-do-chão e do 
primeiro andar acham-se inslaladas as secretarias das 
referidas Boh;as, a Administração dos Portos do Douro e 
Leixões, a Conservatória do Registo Comercial, a Câmara 
dos Corretores de Vinhos e Aguardentes da Praça do Porto 
e o Grémio dos Exportadores de Vinho do Porto. No andar 
térreo alojam-se também a secretaria da colectividade; o 
gabinete da Presidência} onde apreciamos o retrato a óleo 
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Gr. 2 - GABINETE DE LEITURA DA BIBLIOTECA 

do primeiro Presidente de Direcção, Arnaldo Van ZeHer, 
pintado por Mestre Joaquim Lopes, e um belo relógio 
ornamental do 3.° quartel do século XIX, assinado. por 
Thomire; e O Gabinete de Leitura (Gr. 2) da Biblioteca, a 
qual contém mais de 17.000 volumes, alguns de inestimá
vel valor consultivo e bibliográrico, e recebe com regula
ridade grande número de publicações periódicas de todo 
o mundo, especialmente de carácter económico e mercantil. 

O tecto de .. te gabinete, privativo dos sócios, í"oi deco
rado por Anlónio Carneiro e numa das paredes, vê-se O 
retrato de Jo,é Ferreira Borges, executado em 1839 por 
José Alves Ferreira Lima. 
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Gr. 3-PÁTlO DAS NAÇOES, onde funcionom es 801s"5 de Merc"dori"s e de fundos 

P A T I O Rasgado a toda a altura do edifício, o pátio 
DAS central, denominado Pátio das Nações (Gr. 3) 

NAÇOES mercê da sua decoração, mede 585 m2 e está 
recobelto duma vasta cúpula metálica envi

draçada, ornamentada na base com o escudo nacional e 
as armas dos países com os quais, no fim do século pas
sado, Portugal mantinha as mais estreitas relações de ami
zade e comércio, a saber: Saxe, Itália, Brasil e Pérsia 
(a Poente); Argentina, Rússia, Inglaterra, Alemanha e 
Suí�a ( a  Norte); Dinamarca, México, França, Estados 
UOld�:; da América e Grécia (a Sul); Suécia, Noruega, 
Áustna, Espanha, Bélgica e Holanda (a Nascente). Com 

la -

excepção das armas portuguesas e brasileiras, ulterior
mente modificadas, as demais foram executadas pelo 
pintor e cenógrafo italiano Luigi Manini, com o qual cola
boraram os artistas nacionais Silva Pereira e João do Rio. 

As quatro cantoneiras que dividem estas pinturas 
comemoram datas relevantes para a actividade mercantil 
da praça: 18 de Setembro de 1833 (Pl'Omulgação do Código 
Comercial de Ferreira Borges), 2 de Agosto de 1834 (Insta
lação do Tribunal do Comércio no Porto), 24 de Dezembro 
de 1834 (Fundação da Associação Comercial), e 6 de Outu
bro de 1842 (Inauguração das obras do edifício). 

O pavimento desta enorme quadra merece atenção. 
Revestido de mosaico cerâmico, de!'enhado por Tomás 
Sol1er, a sua ornamentação, com predominância de moti
vos geométricos, inspira-se na graciosidade cromática dos 
modelos greco-romanos descobertos em Pompeia, sendo de 
apreciar a figuração zoomorfa dos vértices que rematam as 
rachas e o delicado e vistoso tapete central, embutido com 
enxuberante fantasia. 

Vinte e quatro colunas greco-romanas, parece que 
imaginadas por Soares dos Reis, circundam o Pátio das 
JVações e, embora destinadas pràticamente a contribuir para 
suporte da cúpula, imprimem certa elegância à solidez 
arquitectónica do conjunto. 

Na ala poente do peristilo, que serve de 
fundo ao Pátio das Nações o visitante sobe, 
seguidamente, ao andar nobre pela sumptuosa 

ESCADARIA 
N O  B R E 

escadaria monumental concebida segundo risco de Gus
tavo Adolfo Gonçalves de Sousa, a qual, conforme a 
opinião autorizada do ilustre escritor Dr. Teixeira Gomes, 
honraria qua)quer arquitecto de génio. 

De facto, o seu autor aproveitou com singular talento 
os motivos de linhas clássicas para criar um traçado de 
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Gr. 4 - ESCADARIA N08RE 

harmoniosa majestade e plasmar com admiráveis rendi
lhados a cinzelagem ornamental da pedra, notabilíssimo 
trabalho de cantaria. 

Aberta ao nível térreo por abóbada de duplo arco 
abatido, esta escadaria rompe em três lanços subdivididos 
por patins triangulares (Gr. 4). A caixa é vazada num 
quadrilátero de ângulos truncados, emoldurada, no pavi
mento superior, por uma galeria que orla o patamar de 
entrada, cujos pórticos) assentes sobre pilastras. maravi
lhosamente lavradas de entrelaçamentos, sustentam arca
turas de fechos enconchados e volutas acantiformes (Gr. 5)' 
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; 

Pilastras conjugadas realçam os úngulos da caixa e servem 
d� contraforte entre as janelas e os arcos, pendendo festões 
e emblemas do seu fuste canelado. 

Da época, não se depara no Norte obra que se lhe 
avantaje em perfeição de recorte e burilamento de pedra, 
pois aqui a resistência natural da matéria-prima foi inteira
mente dominada pela perícia dos talhadores, cujo escopro, 
sob a direcção do mestre António M"nuel de Barros, se 
aprimorou em milagres plásticos de extraordinária sensibi
lidade, de modo a recebermos da pormenorização uma 
inesquecível imagem de beleza expontâneamente espiritual. 

Um lanternim emoldurado de medalhões e grin"ldas 
remata a abóbada, fechada por dois trabalhos escultóricos 

Gr. 5 - PATAMAR SUPERIOR DA ESCADARIA N08RE 
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de Soares dos Reis e decorada, 
no intradorso, por alegorias a 
fresco de A ntónio Ramalho. 

No patamar estão expostos 
seis bustos. Os dois centrais, 
ambos, igualmente, do glorioso 
Soares dos Reis, representam 
os estadistas Fontes Pereira de 
Melo e Rintze Ribeiro. O pri
meiro destes bustos, (Gr. 6), 
ainda inacabado, fo i  fundido 
em bronze sobre o original em 
gesso e constitui o derradeiro 
t r a b a l h o  d a q uele  celebrado 
escultor, d e n o t a n d o ,  na ex
pressão vigorosa da máscara, 
toda a pujante força interpre
tativa do autor, então em plena 
posse das suas fac u l d a d e s  
criadoras. 

Gr. 6 - Busto de FONTES PEREIRA O busto de Hintze não 
DE MElO, por $oeres dos Reis atinge i g u a l  c.tr ácter  mas, 

mesmo assim, acusa claramente 
o toque inimitável daquele artista. Os restantes quatro 
bustos retratam João Henrique Andresen, João Henrique 
Andresen Júnior. Pedro de Araújo e Francisco José de 
Araújo, antigos Directores da Associação, e que muito 
contribuíram para o engrandecimento da colectividHde. 
São devidos a Teixeira Lopes e assinalam-se pela correcção 
de linhas e perfeita distribuição de volumes. 

Obra-prima admirada pdos mais exigentes críticos de 
arte, a escadaria nobre só por si justificaria a visita ao 
Palácio, mesmo que este não tivesse, como tem, outros 
trab,dhos igualmente dignos de in"teresse. 
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Gr. B - Um dos éngulos d� SAlA DE AUDltNCIAS DO EXTINTO TRIBUNAL 
DO COMÉRCIO 

a) - Quadro da parede da Presidêllcia.
ADMINISTIlANDO JUSTIÇA (Cr. 7). 

EL�REI D. DINIS 

A cena situa-se numa pequena praça med�eval, tendo 
ao fundo uma Igreja e ao centro um Pelourinho caracterís
tico da época. O Rei, acompanhado do seu séquito, julga 
um delmquen.te. Na parte inferior, um acusado, que acaba 
de ser absolvIdo, abraça o filho que lhe é apresentado pela 
esposa. Na part� superior, a Rainha Santa Isabel, dirigin
do-se para a Igreja acompanhada das suas aias olha com
passivamente O que se está passando em baixo

'
e envia um 

pajem ao Rei a pedir-lhe da sua. magnanimidade clemência 
e perdão para os réus. 
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b)-Parede lateral, à esquerda da Presidé1zcia. O pri
meiro quadro representa AS ARTES PLÁSTICAS (Cr. J8). 

Na parte superior figura-se Vasco Fernandes executando 
o seu famoso S. Pedra, 
de Viseu, e logo abaixo 
se vêem Vieira Por
tuense e Domingos de 
Sequeira.  Na parte 
média, a Escultura é 
simbolizada 

·
por Ma

chado de Castro com 
a maquete do monu
mento a D. José, er
guido no Terreiro do 
Paço, em Lisboa. Na 
parte inferior, a Arqui
tectura tem o seu em
blema no arquitecto de 
D.  João I, Afonso 
Domingues, prestando 
explicações a dois ope
rários sobre a planta 
da Sala do Capitu lo do 
Mosteiro da Batalha. 

O segundo qua
dro, da meSma parede, 
exibe: o COMÉRCIO MA
RíTIMO NO RIO DOURO 
(Cr. 9). 

A cena decorre 
no cais do rio, onde 
diversos carregadores 
t ransportam várias 
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Gr. 9 - O COMÉRCIO MARfTIMO NO RIO 
DOURO, por Veloso S&lg�do 



Gr. la - TRIBUNAL DA i>OLSA NO S�CULO XV, 
por Veloso Solgodo 

mercadorias, enquanto negociantes nacionais e estrangei
ros discutem suas transacções. No primeiro plano, encos
tada à muralha, uma grande barcaça é carregada com pipas 
de Vinho do Porto. 
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o quadro seguinte simboliza os o,'íclOS (Cr. I9) que 
mais brilharam na antiga indústria portuguesa. 

Na parte superior, o Ferro Forjado, depois a Obra de 
Talha, a Cantaria, a Ourivesaria, a Tipografia, a Tapeçaria 
e, na parte inferior, a Cerâmica. Todos 05 motivos repre
sentativos dos vários ofícios foram inspirados em obras 
nacionais e de autores nacionais. 

c)  - A parede lateral à direita da Presidhlcia contém 
uma alegoria às VINDIMAS NO ALTO DOURO. 

d)- Na parede fronteira à Presidência vê-se uma 
SESSÃO DO TRIBUNAL DA BOLSA NA ÉPOCA DA SUA 
FUNOAÇÃO (SÉCULO xv) (Cr. IO). 

Na parte superior, o Presidente do Tdbunal desce 
alguns degraus para participar ao réu que foi absolvido do 
crime de quebra fraudulenta e que a Bolsa, por isso, con
forme o instituído por lei, lhe vai dar um subsídio para 
poder continuar a negoci" No primeiro plano, e sobre a 
teia que separa os juízes e m ais pessoal do público, o 
Tesoureiro dI;! Bolsa conta já o dinheiro que vai ser entregue. 
Na parte anterior à teia, está o réu, sua mulher, testemunhas 
e público. 

e) - Sobre-portas: Uma representa as ORDENAÇÕES 
AFONSINAS, outra as ORDENAÇÕES MANUEI.IN.-\S. 

f) - Tecto: A composição é uma alegoria sobre ALE! 
PROTEGENDO A INDÚSTRIA E o COMÉRCIO. 

O mobiliário desta Sala foi desenhado por Jusé Marques 
da Silva e executado por António Luís Meira e Joaquim 
Gonçalves, 
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SAL AS DA DIRECçAO 
E PR ESIDÊNCIA 

De retorno à galeria, e após per
correr a ala direita e parte da que 
se lhe segue, visita-se a Sala das 

Reuniões da Direcção, também denominada Sala DOl�rada 
(Gr. II) devido ao tecto mostrar uma opulenta decoração 

Gr. II - SAl� 0.0,5 RLUNIOlS DA DIRECÇAO ou SAlA DOURADA 

em estuque re. coberto a ouro. Num quadro de honra, ali 
coloe"ado no 1.0 centenário da colectividade, em 1934, 
estão inscritos os nOIlles de todos os seus Presidentes 
d<sde a fundação. 

Anexo depara-se com O Gabinete do Presidente (Gr. a), 
em estilo Império, com pinturas de Amândio Marques Pinto 
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Gr. 12 - GABINETE DO PRESIDENTE 

(paioéis alegóricos murais), José de Brito (tecto) e Marques 
d'Oliveira (Retrato do Barão de Massarelos sobre o fogão).  
Há a notar, nesta dependência, a riqueza do seu pavi
mento entalhado em madeiras preciosas e encomendado 
em Paris. 

O Gabinete do Presidente dispõe de uma pequena 
sala de espera, com entrada pela galeriâ do andar nobre, 
onde o visitante mais curioso poderá apreciar um retrato 
de D. Fernando, marido de D. Maria II, executado por 
Francisco José Resende, e o qual, sem méritos especiais 
sob o ponto de vista artístico, vale, sàmente, ,.. como 
documento iconográfico. 

- 25 



S A L A DAS 
ASSEMBLEIAS 
GER A I S  

A Sala Dourada dá ligação à Sala das 
Assembleias Gerais (Gr. IJ) planificada 
por Tomás Soller com arranjos posteriores 
de José de Macedo Araújo Júnior. De pare

des e tecto apainelados, com pinturas imitando carvalho 
vdho e ornamentações a OUf

.
O, entre as portas que dão 

G" 13 - SALA DAS ASSEMBLEIAS GERAIS 

para a galeria encontra-se a mesa da Presidência, por tr�ls 
da qual se ostenta um grande alto-relevo do brasão da 
colectividade, obra de Teixeira Lopes. 

Foi nesta sala que, a 21 de Novembro de 1947, teve 
lugar a lição inaugural do primeiro curso do Centro rÜ 
Estudos Económicos e Financeiros. 
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Contígua à Sala das Assem bleias Gerais 
rica a Sala dos Retratos, primitivamente de 
modesta decoração e mais tarde reintegrada 

SALA DOS 
RETRATOS 

no ambiente das demais dependências por José Mar4ues 
da Silva que lhe imprimiu o estilo Luís XVII deslacando-se 

Gr. 14 _. SALA DOS RETRATOS 

do seu trabalho ornamental A modelação do tecto, do qual 
pende um magnífico candelabro de bronze (Grs. I4 e I6). 

Guarnece o centro ·desta Sala uma maravilhosa mesa 
de emhutidos, obra primorosa de marcenaria de Zeferino 
José Pinto, exemplar altamente classificado em toclas as 
e;.:pnsições internacionais a que concorreu e que está hoje 
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Gr. 15 - RETRATO DE D. MARIA II, por João 
An!6nio Correill 

avaliado em al�urn,.js 
centenas de llIilhares 
d e  esc udos. Uma 
vitrina especial guar
da a bandeira que roi 
hasteada na Crande 
Exposição Colonial 
de '934, grandioso 
certame promovido 
pela Associação no 
antigo ediricio do 
Palácio de Cristal, 
e junto vêem-se tam
bém algumas das 
mais si gn iricati vas 
condecorações c o m 
que tcm sido galar
doada a agremiação, 
bem corno diversas 
medalhas comemo
rativas. 

O s  retratos a 

óleo, que arlornam 
as paredes e j usti
ficam o nome da 
Sala, são em número 
de seis e reprodu
zem, a corpo inteiro, 
a imagem dos últi
mos s oberanos da 

Casa de Bragançi\, desde D. Pedro IV a D. Manuel II. 
Entre todos, o expressivo retrato de b. Maria lI, por 

João António Correia! é sem dúvida o que mais se destaca 
em mérito estético ((;r. I5). Pintado sob a inrIuência dos 
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mestres do naturalismo francês} logres e Delacro:x, brilha 
pela perfeição de formas, gradação de volumes, distribuição 
de luz é equilíbrio de colorido. O retrato de D. Luís, do 
mesmo artista} está longe de se lhe igualar em nível de 
composição. 

Diga-se, de passagem, que anteriormente a Direcção 
da Associação Comercial do Porto havia pensado em man
dar executar o retrato de D. Maria II a Augusto Rocque
moot e} porque tal intento ficou exarado em acta, durante 
algum tempo atribuiu-se erradamente a este artista a auto
ril. do quadro. 

J o s é A I b e r t  o Gr. 16 - OUlro especlo do SALA DOS RETRATOS 

Nunes, com correcta 
meticulosidade, p i  n
tou o retrato de 
D. Pedro IV; Fran
cisco Pinto da Costa, 
caracteristicamen te 
romântico,  evocou 
D. Pedro V (Cr. I7); 
Frallcisco José Re
sende, autor d o  
retrato de D. Fer
nando, a que já 
nos referimos} exe
cutou ii tela refe
rente a D. Carlos; e, 
por último, Marques 
d'Oliveira, em 1908, 
concluiu a galeria 
com o quadro de 
D. Manuel II. Todos 
estes pintores nasce
ram no Porto. 
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SALÃO 
ARA SE 

Derois da Sala dos Retratos, O visitante d o  
Palácio d a  Associação COlllercial do Porto pode, 
finalmente, admirar a mais resplendente jóia de 

todo o edifício, O Salão Nobre, ampla quadra arquitectó
nica concebida em fe�rica estilização mouri�ca e, por isso, 
conhecida por Sal "O Arabe. 

Começado a construir em 1862, sob projecto de Gon

Gr 17 - Rf rRATO DE D. PEDRO V. por FrCln_ 
cisco Pinlo 00 COSIII 

çalves de Sousa, só 
em 1880 ficou con
cluido, t e n d o  sido 
inaugurado a 1 2  de 
Junho desse ano, nas 
cI)!nem o r açõe s d o  
Ct:nte n ário de C a 
m õ e s .  Para o seu 
traçado utilizo u-se 
c o m o  m o d e l o  o 
riquíssimo Palácio de 
Alhambra e, se o ori
j.!inal islamita não foi 
sem pre seguido na 
pureza d a s  s u a s 
l i nhas tipicamente 
cJracterÍsticas da arte 
muçul mana, nem por 
isso a cópia deixou 
de se impregnar da 
ambiência exótica do 
monumento andaluz 
e de tresplantar, com 
subtil fidelidade, os 
efei t o s  vi s ua i s  da 
bizarra e sumptuosa 
poli cromia oriental 
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em que o oiro jorra 
incandescências entre 
a poli fonia luminosa 
das cores vi \'as � bel
rantes. Enquanto nas 
ar.;arias, tecto, janelas 
e portas, se adivin ham 
fàcilmente as reg r a s  
tradicionais e as com
binações arquitectóni
cas do classicisnlo oci
dental, nas coi unas e 
decorações murais  
transbordam to.las as 
fantasias do geome
trismo cUivilíneo do 
Islão, recortadas em 
arabescos arrojados 
e em t intas  exube
rantes. 

É difíci l ,  senâo 
impossível, traduzir em 
palavras a imagem 
visual q ue oferece o 
esplendoroso S a l â o  
Arabe, e mesmo a re
produção fotognHica 
de alguns dos seus 
aspectos apenas im
precisamente reflecte a G .. /8-AS ARTES PLÁSTICAS. porVelosoSalg&do 
sua opulenta e gra-
ciosa grandeza que se realça, sobretudo, quando iluminada 
na sua vasta amplitude por intensos focos de luz que a 
revestem de singulares e maravilhosos efeitos cromáticos. 
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Por esse motivo, e porque dentro dele se podem 
ll1úvimentar grandes massas de convidados, o Salão Árabe 
é justamente considerado o Salão de Recepções da cidade. 
Aí têm sido levadas a efeito brilhantes festas em honra 
dos Chefes de Estado de visita oficial ao Porto, desde 
EI-Rei D. Luis ao actual Presidente da llepública ; home
nageadas altas personagens nacionais e estrangeiras e reali
zadas solenidades e comemorações de  invulgar luzimento. 

SUMÁRIO DA HISTÓ
RIA DA ASSOCIAÇÃO 

Ao visitante culto e curioso 
que deseje, através dum resumo 
rápido e conciso, conhecer os 

principais factos da história da Associação Comercial do 
Porto e apreciar quanto a sua intensiva obra já mais que 
secular concorreu para O progresso da cidade e engran
decimento da Nação, aconselhamos a que, antes de se 
retirar do Palácio, não deixe de ler os dois expressivos 
quadros sinópticos expostos numa das galerias do Pátio 
das Nações. 

Ambos figuraram no Pavilhão das Associações Comer
ciais e Industriais da Exposição Histórica do Mundo 1'01'
tUbuês (Lisboa, 1940) e neles estão indicados os empreen
dimentos mais importantes postos directamente em prática 
pela Associação Comercial do Porto e as grandes iniciativas 
oficiais realizadas superiormente devido à interferência ou 
colaboração da colectividade, a qual, em reconhecimento 
dos seus patrióticos serviços, foi distinguida entre muitas 
outras, com as altas condecorações nacionais: Grã Cruz 
da Ordem de Cristo, Medalha de Honra da Cidade do Porto, 
Grande Oficial ato da Ordem d a  Instrução Pública e Placa 
de Honra da Cruz Vermelha Portuguesa. 

o primeiro dos referidos quadros assinala os seguintes 
factos, de carácter económico: 
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Estabelecimento de um telégrafo marítimo por sinais entre o Porto e a 

Foz do Douro (1835). Introdução, nos serviços do telégrafo mari� 

timo, do sistema eléctrico Breguet. instalando, assim, a expensas 

suas e para o serviço da Navegação e do Comércio, o primeiro 

telégrafo eléctrico em Portugal (1853). 

Emissão dum empréstimo, 
por incumbência do 
G o v e r n o. para se 
proceder a obras de 
m e l h o r a mento na 
bar r a  do D o u ro. 
Administração e fis
c a l i z a ç ã o  d e s s a s  
obras (1840). 

Aprovação pela Câ m a r a  
dos Deputados, após 
diligências e traba� 
lhos desta Associa
ção, da proposta de 
lei para a construção 
do porto de abrigo 
de Le i x õ e s  (1883). 

Diligências aturadas junto 
do Governo para a 
c o n s t r u ç ã o  d u m  
ramal d o  caminho 
de ferro entre CalO� 
panhã e a Alfândega 
do Porto (J885). 

Representação dos Vinhos 
do Porto na Expo� 
sição Universal de 
Paris (J889). 

Organização duma confe· 
rência m a rítima a 
que c o n c o r r e r a m  
delegados d a  Socic� 
dadc de Geografia 
de Li s b o a  e das 
Associações Comer-
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ciais do país, e em que se assentaram várias conclusões para 
início dum ressurgimento das forças produtivas (1890). 

Instalação e administração da Bolsa Oficial do Porto, criada por 
decreto real (189') 

Instalação dum posto semafórico em Leixões (189')' 
Representação oficial dos vinhos do Porto na Exposição Universal 

de Chicago (1893), e na Exposição de Bruxelas (IS9i). 
Apresentação ao Governo duma proposta em que esta Associação 

toma sobre si o encargo da construção do ramal do caminho 
de ferro da Alfândega a Leixões, sem agravar o Tesouro 
Público (1903). 

Diligências aturadas junto do Governo c apresentação de relatórios, 
propostas e pareceres, a fim de se dar execução às obras 
indispensáveis nos portos do Douro e Leixões e suas ligações 
ferroviárias (190':-1910). 

Criação da ti Frente Ú,dca" das Associações para se conseguir a 

construção da doca e do porto comercial de Leixões. 
Acção da Associaç:lo Comercial na questão da transfer6ncia de 

fundos da>.; colónias para a metrópole (1923-1930). 
Realização das sessôcs do VII Congresso Internacional Anti-Proibi

cionista (IQ26). 
Acção conjunta da Associação Comercial do Porto e da Comissão de 

Viticultura da Rel.!:ião do Douro, I-'ara o estabelecimento das 
bases da criação do Enlreposto de Vinhos de Gaia. 

Intervenção preponderante na Comissão Executi\'u do Movimento 
Pró-Colónias, de que !'aiu a I.a Exposição Colonial Portuguesa 
(1934). Coopcraçito, em larga escala, na preparação e exe
cução desse certâmcn ao qual presidiu. 

Organização do f.o C..ongresso de Intercâmbio Comercial com as 
Colónias. 

Representação em vários congres50s realizados no estrangeiro. 
Participação no cong,esso da Câmara do Comércio Interna
cional (Berlim, 19.;7). 

Intervenção eficaz na conclusão de tratados de comércio, nomeada
mente com a Noruega, Brasil e França. 

Defesa, nos mercados interno e externo, dos interesses e dos 
direitos do Vir ho do Porto, que lhe estiveram exclusivamente 
confiados até 1933, data da criação dos organismos corpo
rativos. 

No segundo quadro apontam-se efemérides referent.es 
à actividade social, cultural e beneficiente: 
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Criação da cadeira de Economia Política na Academia Politécnica do 
Porto com um subsídio anual (1837). 

Publicação da tradução portuguesa do «Código de Sinais para a 
Navegação,. de Marryalt, depois adoptado na marinha de 
guerra (1839). 

Aprovação, pelo comércio da cidade do Porto, dum imposto volun
tário por 10 anos sobre as importações e exportações, a fim 
de ser construído o Palácio da Associação Comercial dv Porto 
(.84' ). 

Colocaç110 solene da primeira pedra, em Outubro de 1842, do Palá
cio da sua sede. 

Aquisiçllo e oferecimento gratuito à Camara Municipal do Porto da 
cerca do extinto convento de S. Domingos, local onde se 
encontra hoje a Praça do Infante D. Henrique (18i I). 

Instalação pelo Governo, a instâncias desta Associação. dLIm Posto 
de Socorros a Náufragos em Leixões (189I). 

Crinçi10 dum Fundo Permanente de Socorro a Pescadores (1892). 
Inuug'uração da Bolsa Oficial do Porto, em Fevereiro de 1891, com 

a assistência de El-Rei D. Carlos. da Rainha D. Amelia, do 
Presidente do Conselho e do Ministro das Obras Publicas, 
Comércio e Indústria, vindos expressamente para tal fim. 

Criação duma Escola Comercial no Palácio da Associação, autorizada 
pelo Governo, e sua manutenção (1895). 

Entrega solene a Mousinho de Albuquerque de uma espada de 
honra, mandada executar por esta Associação (1898), 

Lançamento solene, na presença de El-Rei D. Ca:-los, da primeira 
pedra do Posto de Desinfecção de Leixões, mandado construir 
por esta Associação,. após se lerem conseguido os fundos 
necessarios por empréstimo (1900). 

Criação dum Curso de Pilotagem. 
Inauguração em Fevereiro de ! 9°5, dos serviços do Posto de 

Desinfecção de Leixões. 
Discurso de S. Ex.a o Senhor Presidente do Ministério Dr. António 

de Oliveira Salazar (Abril de 1934). 
Abertura de subscrições e auxilios diversos a favor das vítimas de 

naufrágios, inundações, incêndios, terramotos e epidemias. 
Distribuição de refeições � dinheiro. 

Criaçâo de premias escolares: «Prémio Jo:1o Andrcsen,. e «Prémio 
Associação Comercial do Parto >I, para galardoar os alunos 
mais distintos em Economia Pc\1itica. 

Organização, no Palácio da sua sedc, de conferências, recepções e 
festas em que esta Associação tcve a honra de receber a 
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visita de todo! os Chefes de Estado, desde a Rainha D. Muria II 
ao Presidente da República, Sua Excelência o Senhor General 
António Óscar de Fragoso Carmona. 

Muito embora a estrutura corporativa do sistema 
político vigente em Portugal desde 1926 haja feito derivar 
para organismos oficiais grande parte dos trabalhos de 
responsabilidade anteriormente atribuídos às entidades 
representativas do comércio, nem por isso diminuíram os 
préstimos da Associação Comercial do Porto que, quer por 
iniciativa própria, quer em cooperação com os poderes 
públicos e através da sua representação em diversos depar
tamentos do Estado, continua ainda a contribuir eficiente
mente para o engrandecimento do País, perseverando na 
defesa dos interesses que há 117 anos lhe foram confiados 
pela classe mercantil da capital do Norte. 

Na actualização dos quadros acima citados caberiam, 
portanto, muitos sucessos ulteriores dignos de referência. 
Durante estes últimos anos, a Associação Comercial do 
Porto tem-se consagrado dedicadamente à solução de todos 
os problemas presentes de interesse geral, ao fomento das 
relações comerciais com os diversos mercados do mundo 
e a uma obra cultural deveras notável em que sobressai a 
criação do Centra de Estudos Económicos e Financeiros, 
cujos cursos anuais têm funcionado sob a regência de 
alguns dos mais ilustres economistas portugueses e obti
veram extraordinária repercussão no Pais inteiro. 

Para incremento da actividade da Associação Comercial 
do Porto muito contribuem as funções que desempenha de 
Câmara de Comércio, em consequência de cujo exercício o 
seu nome se tem projectado nos meios económicos inter
nacionais, onde a colectividade goza de reconhecido e 
invulgar prestígio. 
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�- ..• � 
� ONDÉE le 24 Décembre 1834 par un groupe de com,.JiI merçants importants, l'Association Commerciale de 
-.I),.� Porto obtint tout de suite l'autorisation d'être logée, 
à titre provisoire, dans des bâtiments recollstruits sur les 
ruines de l'ancien couvent de S. Francisco, détruit quelque 
temps auparavant par uo grand incendie. 

. Une si précaire installation n'était pas en rapport avec 
l'lmportance de l'activité nouvellement crée. Aussi, SUl' la 
demande de ses dirigeants, la Reine D. Maria II lui concé
da-t-elle, en 1841, la propriété de ce couvent et de ses 
annexes, l'autorisant à proceder, par ses propres moyens, à 
I'édification d'un siêge digne de ses fonclions et de la Cité. 

Une fois achevés les travaux de déblaiement et de 
nettoyage du terrain, commença, le 6 Octobre 1842, la cons
truction du grandiose édifice qui est aujourd' hui uo des 
plus remarquables sujets d'attraction de la capital e du Nord 
du Pays ali point de vue architectural et ornemental. Les 
t�'ava�x fQrent achevés en 1910; le projet gélléral est de 
l.archItecte Joaquim da Costa Lima qui en dirigea l'exécu
hon de 1842 à ,860. 

, La façade prirtcipale du Palais, qui domine la Place de 
IInfant D. Henrique, mesure prés de 56 metres de longueur 
sur �o de hauteuf. Entierement construite en granit, son 
archJtecture appartient au style néo-classique, tres en 
vogue au XIXo siecle. Le corps central s'en détache, avec 
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entrée par trois hallts portails, surmontés d'une profonde 
véranda rentrante avec une grande colonnade toscane. 
En arriere du fronton se voit une tour carrée, avec une 
pendule qui marque I'heure officielle du commerce portuense. 

La façade latérale, qui borde la Rue de la 130urse, est 
de lignes plus simples, bien que imposante dans son 
ensemble. 

Le péristyle intérieur, établi sur I'emplacement de 
l'ancien cloUre, entoure I'imposant patio ou ont Iieu les 
sessions de la Bourse des Valeurs de Porto et celles de la 
Bourse du Commerce. I I  mesure environ 585 metres carrés. 
Ses parois !,e dressent sur toute la hauteur de l'édince,�t iI 
est éclairé par une vaste cOllpole métallique vitl'ée sur la 
base de laquelle ont été peintes, par Luigi Manini et 
autres artistes, les armes nationales portugaises et ceJles des 
nations qui, à cel1e époque, maintenaii!tlt avec notre p<:lys 
les relations économiques et diplomatiques les plus étroites. 
C'est à cause de cette décoration que le grand hall est 
aussi appelé le Pátio des Nations. Le pavé, en l11osa'ique 
céramique, �elon le dessin de Tomaz 5011er, est gr<:lcieux 
et d'un coloris heureusement combiné. 

L'ucaliet mOllumental, qui donne acces à l'étage d'hon
neur, constitue uo remarquable travail de ciselure de pierre. 
conçu par Gustavo Adolfo Gonçalves de Sousa et exécuté 
sous la direclion de Antonio Gabriel de BaHns. Mérit.nt 
soigneuse aUention les balustrades, les portes d 'entrée dans 
la galerie d'honneur et le dôme, âvec peintures d' António 
Ramalho et figures décoratives des candélabres monurnen
taux do.es au remarquable sculpteur Soares dos Rds. 

Sur le palie r sont exposés six bustes, les deu x du 
centre SOl1t de Soares dos Reis, les autres de Teixeira Lopt::s. 

La Salte d' Audie1lces de 1 'ancien Tribunal du Com ITIt.!rce. 
la premi,,,e à visiter à I'étage d'hOnneur, est décorée dans 
le style Renaissance Française, dont s'est inspil'é son auteur 
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Joel da Silva Pereira. Elle est richement meublée, et les 
peintures allégoriques de José Veloso Salgado qui décorent 
ses murs soot vraiment remarquables. 

-

Par la galerie on passe ensuite à I'antichambre d� 
Cabinet de la Présidenee ou se trouve un portait à I'huile 
du Roi D. Fernando, mari de D. Maria II, peint par 
Francisco José Rezende. 

Le Cabinet de la Présidence, de style Empire, a été 
dessiné par Tomaz Soller. II faut noter son parquet en 
bois rares et les peintures de Amândio Marques Pinto 
(murs) et José de Brito (plafond). La cheminée est domi
née par le portrait du Baron de Massarelos, exécuté par 
Marques de Oliveira. 

Cette piéce communique avec la Salle des Sessions de 
la Direction appelée aussi Salle Dorée à cause de son opu
lent plafond, gracieusement décoré à I"or. Sur un tableau 
d'honneur, apposé 10rs du premier ceoteoaire de la collecti
vité, soot inscrits les noms de tous ses Présidents depuis 
la fondation. 

La Salle des Assemblées Générales est contigue; son 
projet est de Tomaz Soller et la disposilion est de José de 
Macedo Araujo Junior. Murs et plafonds 50nt lambrissés, 
avec peinture imitant le vieux chêne, ornementé d'un 
bas-relief de Teixeira Lopes représentant le blason de la 
collectivité. Là oot eO lieu les conférences du Centre 
d'Etude5 Economiques et Financieres, importante initia
tive de caractere culturel que l'Association Commerciale 
a prise en 1947 dans le but de diffuser les eonnaissanees 
teehniques. 

La SaUe des Portraits qui suit est entiérement déeorée 
dans le style Louis XVI. I I  faut remarquer I'ornementation 
du plafond d'ou pend un magnifique candélabre. Une 
merveilleuse table en n.arqueterie, exéclllée par le maitre 
ébéniste Zeferino José Pinto, garnil le centre de cette piéce. 
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Dans une vitrine se voient le drapeau national qui fOt hissé 
á la Grande Exposilion Coloniale de 1934, les nombreuses 
déc�ratlons I;t�ec. lesquelles l'Association a été dislinguée 
et dlverses medallles commémoratives. 

. . Les portraits à l'huile qui ornent l�s murs et qui 
Justlfient le nom de la salle, représentent les derniers 
souverains 

.
de la Dynastie de Bragance. L'expressir portrait 

de D. Mana II par João Anlonio Correia esl enlre lous 
eelui qui .a la plus grande valeur artistique, 

'
quoique le� 

autre méntent aussi I'eslime : celui de D. Pedro IV par José 
Alberlo Nunes ; de D. Pedro V par Francisco Pinto da 
CosIa ; de D. Luis par João Anlonio Correia; de D. Carlos 
par Fran.cisco José Rezende, el de D. Manuel II par Marques 
de Ol1vell'a. Tous ces peintres naquirent à Porto. 

. Enfin, pour achever la visite, 00 peut admirer la 
partte la plus resplendissante du Palais, le fameux Saton 
Nob/e qui, à cause de sa belle décoratioo mauresque, est 
plus connu sous le nom de Salon Arabe. 

Commencé à construire en 1862, selon les dessins de 
Gu�tavo. Adolro Gonçalves de Sousa, ii  a été achevé en 
1880 et Inauguré le 12 Juin de la même année à I'occasion 
des fêtes commémoratives du Centenaire de Camoes, 

S'inspiranl du Palais de l'Alha(l1bra, I'auleur du project 
emprunta au modele toute 5a beauté de Jjernes et son 
exhubérance de coloris, ou ressortent les dOI

�
ure� qui en 

mettent en valeur la polychromie, surtout quand le salon 
resplcndlt de toute son intense illumination com me ii arrive 
à l'occasion des fêtes et solennités qui s'y' réalisent. 

Camme ii peut s'y réunir un grand !lombre d'invités 
dans une ambiance d' exceptionnelle splendeur, le Salon 
Arabe esl considéré comme la SaUe de Réceplion de la 
Cilé, el c'esl lá qu'onl élé reçus tous les Chefs de l'Elal 
Porlugais

. 
depuis le Roi D. Luis, ainsi que les haules 

personnahtés natlOnales et étrangeres. 
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Dans l'aile sud du rez de chaussée se tt'ouve Je  
Cabinet de Lectltre de la Bibliolhéque de l'Associalion donl 
I'acces est réserve aux membres de cette collectivité. La 
décoration du plafond esl de Anlonio Carneiro el sur I'un 
des murs, se trouve le portrait à l'huile de José Ferreira 
Borges peinl par José Alves Ferreira de Lima. 

Avant de quitter le majestlleux édifice, celui qui désire 
connaitre, en une rapide synthêse, l'histoire de l'Association 
Commerciale de Porto, son oellvre extraordinaire au cours 
de plus d'un siecle, pourra consulter deux expressifs 
tabJeaux syn ptiques exposés dans la galeTie dn mêmt: 
étage tt qui ont figuré à l'Exposition Historique du Monde 
Portugais (Lisbonne 1940). 

IIs permettenl de se rendre com pIe de loules les ini
tiatives mises en pratique par la collectivité en favt!ur du 
pTogres de la Cité et de la Nation, et de constater son 
énorme contribution aLI développement du commerce, de 
la navig�tion, des réseaux ferrés du Nord, des relations 
commercl3les internationales, à I'expansion du Vin de Porto 
à l'institution d 'établissements culturels et d'assistanc� 
sociale et enfin à taus les objectifs économiques. 

C'est pour leu r défense que I'Association Commerciale 
a toujours combattu avec le plus haut esprit de désintéres
sement et de sacrifice et avec cette claire compréhension 
des problemes que n1a jamais manqué de revêtir son énorme 
el inlassable aclivité ou les fonclions de Chambre de 
Commerce qu'elle remplit avec un rare prestige international 
occupent une place de premier Tang. 
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�: '1iV OUND ED on the 24th December 1 834 by a group 

O"?" Df leading merchants, the Associação Comercial do 
• �_ Porto Immediately obtained permission to establish 
themselves temporarily in some of the reconstructed buil-
dings oveI' the ruins of the former Convent of S. Francisco, 
whieh some time previously had been destroyed by a 
great fire. 

5uch an inadequate establishment was not in accor
dance with the importanee of the Institution which had 
been recently created. At the request of the executive 
bodies, Queen D. Maria 11 in 1 841 ceded lhe properly of 
the above-mentioned Convent and its annexes, authorising 
that, with their Qwn resources, the erection should be 
started Df a building worthy of ils funclions in the Cily. 

When lhe work Df elearing and c1eaning lhe ground 
was completed, on lhe 61h Odober 1 842, the conslruction 
was finally eommenced of Ihis splendid edifiee which 
to-day is one of the most notable architcctural attractions 
and ornamenls of lhe City of lhe North of lhe Count,y .  
The construction was finished in 1 9 10, the architect of the  
general plan being Joaquim da  Costa Li'na, who directed 
the work from 1 842 to 1 860. 

The Irorttage <if the Palace, overlooking the Praça do 
[ofante D. Henrique, measures \lbout 56 metres in length 
and 20 metres in height, and is totally constructed in 
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granite ; the architecture follows the neo-classic style 
which was mueh in vogue jn lhe 1 91h Cenlury. The 
main body projects, the entrance being through three tall 
porticos surmounted by a wide varanda whith a re-entrant 
Tuscan colollllade. Beyond the frontage can be seen a 
square tower, in which a elock gives the offieial time to 
lhe merchanls of Oporto. 

The si de of lhe building overlooking lhe Rua da Bolsa 
has simpler lines, but the whole effeet is impressive. 

The inner row of columns, 011 the site of the formeI' 
cloisters, encloses the impI'essive Great Hall where the 
Merehandise Exehange and the Oporto Stock Exchange 
operale; this Great Hall measures approximalely 585 square 
metres. Its walls rise lo lhe full height of the building, 
being lighled by a vast metal and glass cupola, on lhe 
base of whieh Luigi Manini and other artists painted the 
national arms of Portugal and 01' those nations whieh, at 
that time, maintained elose economic and diplomatic relá
tions with Portugal. This decoration was the reason why 
the great hall is known as lhe Court 01 tlle Nations. The 
ftoor, paved in ceramic mosnics and designed by Tomaz 
Sol1er, is very pif'asing and of harmonious colouring. 

The monumental staircase, leading to the main floor, 
constitutes a Ilotable pieee of work in carved stone, having 
been designed by Guslavo Adolfo Gonçalves de Sousa 
and carried out under the direction of Antonio Gabriel de 
Barros. The balustrades, the colonnades at the entrance 
to lhe main gallery, lhe dome bearing paintings by Anlonio 
Ramalho, and the decorative figures by the distinguished 
scuptor Soares dos Reis on the huge candelabra, are 
worlhy of careful scrutiny. 

00 lhe landing there are six busls, lhe Iwo cenlre of 
which are by Soares dos Reis, and the others by Teixeira 
Lopes. 
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The Audiellce Room or the former Commercial Court, 
the rirst to be visited on the main floo!', is decorated in 
the French Renaissance style, the inspiration or Joel da 
Silva Pereira who carried it  out. It is richly rurnished, 
and the following all.goric paintings by José Veloso 
Salgado, which decorate the walls, are especially notable. 

Through the gallery, o n e  enters the ante-roam of the 
Presidellt's Parlou?'} where there is an ail painting of King 
D Fernando, husband of Queen D. Maria II, painted by 
Francisco José Rezende. 

The Parlour itself, in I mperial style, was designed .by 
Tomaz Sol ler, notable objects being the parquet floonng 
in rare wuods and the paintings on the ceiling by José de 
Brito " nd on the walls by Amandio Marques Pinto. Above 
lhe fireplace hangs lhe portrait or Baron Massarelos, the 
v,lork 01' Marques d� Oliveira. 

This room connects with the Board Roo1l't} also known 
as the « Golden Room . due lo its rieh ceiling beautifully 
decoraled i n  gold. ln a RolI of Honour, placed Ihere on 
the first centenary or the Association, are inscribed the 
names of ali the Presidents since the foundation. 

Alongside, there is the General Assembly Room, desi
gned by Tomaz Soller, and arranged by José de Macedo 
Araújo Junior. The panelled walls and celltn,,;s, f'nlshed 
in « old oai<: » are ornamented wilh a bas-relief by TeIxeira 
Lopes repres�nling the CoaI of Arms of lhe Associalion. 
Leclures by lhe Cenlre of Economic and Financial Sludles 
have been held i n  this room, an l m portant mItlattve 
of cullural characler which lhe Associação Comercial 
undertook in 1947 with the aim or spreading technical 
knowledge. . . 

The Portra# RoomJ which comes next 15 entlrely deco
rated in the Luis XVI style, mo.st notable being lhe orna
mentaI work on the ceiling, from which hangs a magnificent 
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candelabra. ln the centre of this room i s  a wonderful 
inlaid table. the work of the master carpenter Zt!r�rino José 
Pinto. ln a glass case are exhihited the National Flag 
which was hoisled aI lhe Greal Colonial Exhibition 01 
1934. variuus Decorations which have been awarded to the 
Associnção, and a number of Commemorative Medals. 

The name of the roam is justilled by the oi l  paintings 
which adorn the walls, and which depicL the last Sovereigns 
ar the Bragança Uynasty. Tlle expressive portrait of Queen 
D. Maria I I ,  by João Antonio Correia, is the must artistic 
ot thell1 a l i ,  (jlthough lhe others also dt'serve appreciatiun : 
King D.  Pedro IV, by José Alberto Nunes ; King D. Pedro V ,  
by Francisco Pinto da CosIa; King D .  Luis, by João Antonio 
Correi a :  King D. Carlos, by Francisco José I<ezende ; and 
King D. Manuel !l,  by Marques de Ol i veira. Ali the ahow 
artists were born in Oporto. 

Finally, to end lhe visit, the most splendid rOOI11 i n  
the Palace is lo be adlllireJ ; Ihis i s  the famous NoMe 
Roam which, on account o r  its beautiful :\'loorish decora
tion, is better known as lhe « Arab Roam » .  

lts construction was commenced i n  1862, fTom the 
design by Guslavo Adolfo Gonçalves de Sousa, alld was 
finished in 1 880, the inauguration being on lhe t zth oC 
June of that year during the celebrations commemorating 
lhe Camões Cenlenary. 

Inspired by the Palace of Alhambra, the designeI' look 
from his model ali ils beauly Df line and exuberance ar 
colour, and the gold ornamentation is shown up by the 
many colours, especially 50 when the room is resplendent 
with ali its profuse lighting, as on occasions when festivi
ties and solemn events take pl ace there. 

For the reason lhat a great number of guests can 
assemble i n  an atmosphere of exceptional splendour. the 
Arab Roam is considered as lhe City's Reception Chamber. 
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and it is there th"t ali the Portuguese Heads of Slate sinee 
King D. Luis, as well as distinguished national and foreign 
personalities, have beeo received. 

ln the south wing, en the grol1nd floor, is lhe Reading 
Room and Library, whieh is rescrved for Members of .the 
Assoeiation. The eeiling was deeorated by Antonio Car
neiro, and On ane of the walls hangs the oil painting 
of José Ferreira Borges, painted by José Alves Ferreira 
de Lima. 

Befare leaving this magestic building, anyone who 
wishes lo know, by a rapid survey, the history uf the 
Associação Comercial do Porto and its extraordinary work 
throughout more than a century, may consult two expres
sive and descriptive paintings which are exhibited in the 
gallery of lhat floor, and whieh figured in the Historie 
Exhibition 01 lhe Portugl1ese Wurld (Lisbon, (940). ln 
Ihem are depicteJ ali lhe undertakings of the Associação 
for the progress uf the Cily and of the Nalion and whieh 
demonstrate the great eonlribulion made to the developmenl 
of Commerce, Shipping} Railways in the North, International 
tradt:" relations, expansion of the Part "Vine industry, the 
institution of establishments for cultural and social assis
lance, and in faet, in support of ali economic aims in the 
defence uf which the Associação Comercial has always 
fought with the utmost devotion, selflessness and sacrifice; 
wilh clear understanding 01 its problems it as never failed 
lo face thelll with great and lireless activily, and it occupies 
an outstanding place as a Chamber of Commerce with 
exceplional international prestige. 
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