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Apresentação

A Cultura está na génese de cada um de nós.
Essa Cultura que nos faz vibrar e querer saber mais.
A mesma que nos faz atuar desta ou de outra forma.
É também aquela que nos leva a abraçar as outras.
Unir Culturas – saber fazê-lo é um dom e um privilégio…

Desde sempre, há algo que nos une e nos mantém próximos… Seja 
em Lisboa, seja no Porto, na Cidade da Praia, em Maputo ou em 
Luanda. Há algo que vai muito para além da língua que falamos.

É a Lusofonia que vive em cada um de nós.
Une-nos a cultura, os antepassados, a música, o gosto pela 

comida, a forma de estar e a vontade de vencer – as quais se 
encontram representadas no “imaginário” das páginas que se 
seguem e que agora partilhamos consigo.

Enquanto PwC, o facto de ajudarmos os nossos clientes nas 
principais cidades onde operamos, significa também união, 
sobretudo de interesses e de expectativas. É esta presença, 
caracterizada por uma forte dispersão geográfica, que nos enriquece, 
permitindo o contacto entre cerca de 1000 colaboradores distribuídos 
pelos escritórios de Lisboa, Porto e Cabo Verde, aos quais somamos 
aqueles que trabalham em Angola e em Moçambique – onde 
continuamos a fazer-nos notar.

A base da nossa união é sermos parte da Lusofonia, algo que 
somado à força dos Valores PwC, se traduz numa vontade intensa de 
servirmos os nossos clientes, ajudando-os a encontrar os resultados 
que procuram, nos diferentes contextos em que atuam.

Por estes motivos, estamos onde os nossos clientes mais 
precisam de nós, ou seja, junto aos seus negócios. Desfrutem.

José Alves
Presidente da PwC Portugal



Introduction

Culture lies beyond the birth of every one of us.
That Culture that gets us buzzing and wanting to know more.
The same that makes us act this or that way.
It is also the one that makes us embrace the others.
To Unite Cultures – knowing how to do it is a gift and a privilege…

Since always, there has been something that binds us and keeps us 
close… Be it in Lisbon, in Oporto, in the City of Praia, in Maputo or 
in Luanda. It is something that goes much beyond the language we 
speak.

It is the Lusophony that lives in each one of us.
We are bound by the culture, the ancestors, the music, the 

enjoyment of food, the attitude and the willingness to win – which 
are represented in the “imaginary” of the following pages that we 
now share with you.

As PwC, the fact that we help our clients in the main cities 
where we operate, also means union, especially of interests 
and expectations. It is this presence, characterized by a strong 
geographic dispersion, wich enriches us, allowing the contact 
between more than 1000 contributors distributed in the Lisbon, 
Oporto and Cape Verde offices, to which we add those who work in 
Angola and Mozambique – where we keep being noticed.

The foundation of our union is that we are a part of the 
Lusophony, something that added to the strength of the PwC 
Values and is translated into an intense will to serve our clients, 
helping them finding the results that they look for, in the different 
environments where they act.

For these reasons, we are where our clients need us the most, 
that is, close to their businesses. Enjoy it.

José Alves
Chairman of PwC Portugal
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Praça do Comércio [ 194? ], Judah Benoliel ( 1890-1968 ), aml

Até 1400, quando o Rei D. Manuel I instalou o Paço 
Real, era uma área com praia e cais. Passou aí a ser 
o Terreiro do Paço. Depois do terramoto de 1755, que 
a arrasou, renasceu na baixa pombalina como Praça 
do Comércio. Passa a ser mais evidente a tipologia de 
uma praça real, marcada pela centralidade da estátua 
equestre de D. José I, inaugurada em 1755, e reforçada 
pelo Arco do Triunfo ( ou Triunfal ). A praça tem uma 
relação muito próxima com o rio Tejo, ancestralmente 
através da entrada de embarcações pelo Cais das 
Colunas e depois, já no século XX, pela atracagem 
diária e pendular de cacilheiros e ferries vindos do 
Barreiro, transportando massas de passageiros para a 
baixa da cidade.

Until 1400, when King Manuel I founded the Paço Real 
( Royal Palace ), this was an area with a beach and a 
pier which then became o Terreiro do Paço ( Palace 
Square ) was created there. After the devastating 1755 
earthquake, it was reborn as the Praça do Comércio 
( Commerce Square ). Its typology as a royal square is 
emphasized, by the centrality of the equestrian statue 
of King José I, inaugurated in 1755, and reinforced by 
the Arch of Triumph ( or Triumphal ). The square has 
a very close ancestral relation with the river Tagus, 
ancestrally through the ships arrival to the Cais das 
Colunas ( Column Quay ) and afterwards, already in the 
20th century, with the daily arrival of commuting ships 
and ferries coming from Barreiro and transporting 
masses of passengers into the city’s downtown.
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Praça do Comércio [s/ data], autor desconhecido, aml Arco da rua Augusta [ 194? ] [pormenor], Fernando Martinez Pozal ( 1899-1971 ), aml
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Praça Luís de Camões [ 19?? ], Paulo Guedes ( 1886-1947 ), aml

A Praça de Luís de Camões está à porta do Bairro Alto, 
com esquina para a Rua do Norte. Era chamada Largo 
do Loreto, a parte de fora das Portas de Santa Catarina. 
Quem vem subindo do Cais do Sodré, tem à direita o 
Chiado e à esquerda a praça calcetada, com a estátua 
ao poeta de Os Lusíadas rodeado de oito outras 
figuras, inaugurada em 9 de Outubro de 1867.

The Praça Luís de Camões ( Luís de Camões Square ) 
stands at the gateway to Bairro Alto, on the corner of 
the Rua do Norte ( North Street ). This was called Loreto 
Square outside the Portals of Saint Catherine. Who 
climbs the hill coming from Cais do Sodré ( Sodré Pier ), 
has Chiado on his right and on his left the cobblestoned 
square, with the statue of the poet of Os Lusíadas ( The 
Lusiads ) surrounded by eight other figures, inaugurated 
on the 9th October 1867.
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Jornal O Século [ 19?? ], Paulo Guedes ( 1886-1947 ), aml
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Praça D. Pedro IV [ anterior a 1919 ], Manuel Tavares, aml

O Rossio, de nome oficial Praça de D. Pedro IV 
( D. Pedro I no Brasil ), é um dos centros mais antigos 
da cidade, desde tempos medievais. A coluna que se 
encontra no centro da praça é alusiva ao rei Pedro. 
A designação de Rossio indica um terreno largo de 
uso popular, característica que o tem acompanhado 
até à atualidade. Foi reconstruído na segunda metade 
do século xviii, depois do terramoto, pelos arquitetos 
Eugénio dos Santos e Carlos Mardel, na linha 
tipicamente pombalina que caracteriza a praça.

Rossio, oficially named Praça de D. Pedro IV ( Pedro IV 
Square ) ( Pedro I of Brazil ) has been, since medieval 
times, one of the oldest centres of the city. The column 
that stands at the centre of the square is allusive to 
King Pedro. The denomination Rossio indicates a broad 
yard of popular use, a characteristic that has been 
maintained until today. It was rebuilt in the second 
half of the 18th century, after the earthquake, by the 
architects Eugénio dos Santos and Carlos Mardel, in the 
typical pombalino ( Marquis of Pombal’s ) layout that 
characterizes the square. 
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Estação do Rossio [ 1949 ], Estúdio Mário Novais, aml

A Estação Ferroviária do Rossio, de estilo manuelino 
com oito portas pintadas de dourado, é da autoria 
do arquiteto José Luís Monteiro e foi inaugurada em 
1891. Foi frequentemente servida pelo Sud Expresso, 
ao longo do século xx, ligando Lisboa à fronteira 
Espanha/França e daí para Paris e Londres. Hoje é o 
principal ponto de entrada de passageiros vindos das 
linhas de Sintra, Azambuja e Setúbal.

The Rossio Railway Station, in manuelino ( King 
Manuel’s ) style with eight gold-painted doors, was 
designed by the architect José Luís Monteiro and 
inaugurated in 1891. It was frequently served by the 
Sud Express during the 20th century, connecting Lisbon 
to the Spain/France border and from there to Paris 
and London. Today it is the main point of entrance for 
passengers coming from the Sintra, Azambuja, and 
Setúbal lines.
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Elevador de Santa Justa [ 19?? ], Paulo Guedes ( 1886-1947 ), aml

O Elevador de Santa Justa ou Elevador do Carmo fica 
nas Escadinhas de Santa Justa, no final da Rua de 
Santa Justa. Liga as ruas principais da Baixa ao Largo 
do Carmo, mais acima na colina, numa subida vertical, 
diferente dos restantes elevadores funiculares da 
cidade. Foi pensado em 1882 pelo engenheiro Raoul 
Mesnier du Ponsard e inaugurado apenas em 1902. 
A estrutura de ferro em estilo neogótico era 
inicialmente movida a vapor, mas foi electrificada em 
1906. Passou depois, em 1939, a ser gerido pela Carris.

The Saint Justa Elevator or Carmo Elevator is placed in 
the Escadinhas de Santa Justa ( Steps of Santa Justa ), at 
the end of Santa Justa Street. It connects the main 
streets of Baixa ( Downtown ) to Carmo Square, up on the 
hill, in a vertical ascent, and it is different from the other 
funicular elevators in the city. It was designed by the 
engineer Raoul Mesnier du Ponsard and inaugurated 
only in 1902. The neo-gothic style iron structure worked 
originally by steam but it was electrified in 1906. It has 
been managed by Carris since 1939.
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Banco Economia Portuguesa, mais tarde Banco de Angola [ 19?? ], Paulo Guedes ( 1886-1947 ), aml Rua da Betesga [ s/ data ], autor desconhecido, aml
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Panorâmica de Alfama tirada a partir do miradouro de Santa Luzia [ entre 1890 e 1945 ], José Artur Leitão Bárcia ( 1871?-1945 ), aml
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Panorâmica tirada do miradouro da Graça [ 1959 ], Estúdio Mário Novais, amlCastelo de S. Jorge visto do miradouro da Graça [ 194? ], Amadeu Ferrari ( 19o9-1984 ), aml

A colina onde se situa o Castelo de São Jorge, a mais 
alta da cidade, foi usada ao longo dos séculos por vários 
povos como posto de defesa. Estima-se que a primeira 
fortificação seja do século ii a. C., mas foram os mouros 
que o reconstruíram e à Cerca Moura no século x. 
Depois do terramoto de Lisboa, em 1787, foi instalado no 
castelo o primeiro observatório astronómico de Lisboa. 
Hoje faz parte da rede geodésica nacional, mantendo 
ainda o vértice geodésico Lisboa, e está incluído no 
circuito dos milhares de turistas que visitam a cidade.

The hill where the Castle of St. George is placed, the 
highest in the city, was used throughout the centuries 
by various people as a stronghold. The first fortification 
might be from the 2nd century bc, but it were the moors 
who rebuilt it and the Cerca Moura ( Moorish Wall ) in 
the 10th century. In 1787, after the earthquake, the 
first astronomic observatory of Lisbon was installed 
in the castle. Today it is part of the national geodesic 
network, still keeping the Lisbon triangulation apex, 
and included in the tourist circuit for the thousands of 
visitors to the city.
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Castelo de São Jorge. Arco da Porta de São Jorge [ entre 1890 e 1945 ], José Artur Leitão Bárcia ( 1871?-1945 ), aml
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Crianças em Alfama [ início século xx ], Joshua Benoliel ( 1873-1932 ), amlCastelo de São Jorge. Arco da Porta de São Jorge, visto do interior [ entre 1890 e 1945 ], José Artur Leitão Bárcia ( 1871?-1945 ), aml
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Igreja de Santo António de Lisboa, fachada principal [ 19?? ], Garcia Nunes, aml

A igreja de Santo António em Alfama foi construída no 
local onde se diz que o santo, mais conhecido como 
Santo António de Pádua, nasceu em 1195. Depois de ter 
ficado totalmente destruída em 1775, foi reconstruída 
em 1767. Desde o terramoto, sai todos os anos do 
local, a 13 de Junho, dia do patrono de Lisboa, uma 
procissão integrada nas festas populares da cidade.

The church of Saint Anthony in Alfama was built in the 
place where it is said that the saint, better known as 
Saint Anthony of Padua, was born in 1195. After being 
completely destroyed in 1755, it was rebuilt in 1767. 
Every year after the earthquake, a procession included 
in the popular festivals of the city leaves from this 
place, on June 13, the day of the patron saint of Lisbon.
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Parque Eduardo VII [ 1958 ], Salvador de Almeida Fernandes, aml

O antigo Parque da Liberdade passou a chamar-se 
Eduardo VII, um ano depois da visita do rei britânico a 
Lisboa em 1902. Estende-se para norte a partir do final 
da Avenida da Liberdade e da Praça Marquês de 
Pombal, ocupando uma área de cerca de vinte e cinco 
hectares. Integra a Estufa Fria e a Estufa Quente, o 
Pavilhão Carlos Lopes e acolhe anualmente a feira do 
livro de lisboa.

The former Parque da Liberdade ( Liberty Park ) was 
renamed Edward VII, one year after the 1902 visit of the 
British monarch to Lisbon. It stretches north from the 
end of Avenida da Liberdade ( Liberty Avenue ) and 
Marquês de Pombal Square, occupying an area of around 
twenty five hectares. It includes the Cool Greenhouse 
and the Warm Greenhouse, the Carlos Lopes Pavilion 
and it annually hosts the Lisbon book fair.
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Palacete Sotto-Mayor [ posterior a 1906 ], Paulo Guedes ( 1886-1947 ), aml

O Palácio Sotto Mayor foi construído entre 1902 e 1906 
no local onde havia um solar oitocentista da família 
Mayor. Até 1935, serviu de residência do conde Cândido 
Sotto Mayor, fundador de um banco e o homem mais rico 
de Portugal na altura, que o mandou construir. Depois 
foi-se degradando e só foi renovado em 2002, obra do 
arquiteto Gastão da Cunha Ferreira, transformando-se 
em centro comercial, escritórios, hotel e estacionamento.

The Sotto Mayor Palace was built between 1902 and 
1906 in the place where there used to be a 19th century 
manor belonging to the Mayor family. Until 1935, it was 
the residence of the Count Cândido Sotto Mayor, the 
founder of a bank and the richest man in Portugal at that 
time, who had it built. After years of decaying, it was 
renovated in 2002, a project of the architect Gastão da 
Cunha Ferreira, and turned into a commercial centre, 
offices, a hotel and a parking space. 
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Aqueduto das Águas Livres [ 19?? ], Paulo Guedes ( 1886-1947 ), aml Aqueduto das Águas Livres, vendo-se em fundo a serra de Monsanto [ 19?? ], Paulo Guedes ( 1886-1947 ), aml

Estendendo-se a parte mais visível sobre o vale de 
Alcântara, o Aqueduto das Águas Livres, projetado por 
Carlos Mardel, foi construído durante o reinado de 
D. João V para abastecer os chafarizes e fontes da cidade. 
A água que banha Lisboa é salina e por isso passou a 
ser captada água na nascente das Águas Livres, em 
Belas, recolhida na Mãe d’Água Velha e encaminhada 
para o Reservatório da Mãe d’Água das Amoreiras. Tendo 
entrado em funcionamento em 1748 – e sobrevivido ao 
terramoto – foi sendo ampliado ao longo do século xix. 
Foi desativado apenas em 1968.

Stretching its most visible part over the Alcântara 
valley, the Aqueduto das Águas Livres ( Fresh Waters 
Aqueduct ), projected by Carlos Mardel, was built during 
the rule of King João V to supply the water fountains of 
the city of Lisbon. Lisbon original water is salted. Thus, 
it had to be collected in the spring of Águas Livres, in 
Belas, kept in the Mãe d’Água Velha and conveyed to 
the Reservoir of Mãe d’Água in Amoreiras. It started 
operating in 1748 – survived the earthquake – and kept 
being enlarged throughout the 19th century. It was only 
deactivated in 1968.
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Palácio Nacional da Ajuda, fachada [ 19?? ], Paulo Guedes ( 1886-1947 ), aml

Situado no Largo da Ajuda, o Palácio Nacional da 
Ajuda foi construído no alto de uma colina, depois de 
o terramoto de 1755 ter destruído o Paço da Ribeira. 
Habitável desde 1761 e construído em madeira por ser 
mais resistente a abalos, foi residência da corte durante 
cerca de três décadas. Em 1794 foi completamente 
destruído por um incêndio. A reconstrução iniciou-se 
oficialmente em 1796 mas apenas ficou concluída no 
início dos anos 1860. Declarado monumento nacional 
em 1910, abriu ao público em 1968 como casa-museu, 
acumulando ao longo dos anos várias valências ligadas 
à cultura. Acolhe atualmente, para além do museu, a 
Biblioteca da Ajuda ( antiga biblioteca régia ), a Galeria 
de Pintura do rei D. Luís I, a Secretaria de Estado da 
Cultura e a Direção Geral do Património Cultural.

Situated in the Ajuda Square, the Ajuda National Palace 
was built on the top of a hill, after the destruction of 
the Ribeira Palace by the 1755 earthquake. Inhabited 
since 1761 and built of wood to improve the resistance 
to quakes, it was the royal residence for about three 
decades. In 1794 it was completely destroyed by a fire. 
The reconstruction was officially started in 1796 but 
it was only concluded at the beginning of the 1860s. 
Declared a national monument in 1910, it opened to the 
public in 1968 as a museum house, accumulating over 
the years several cultural activities. It currently hosts, 
besides the museum, the Ajuda Library ( formerly the 
royal library ), the Painting Gallery of King Luís I, the 
Secretary of State for Culture and the Cultural Heritage 
General Directorate. 
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Ponte 25 de Abril [ entre 1955 e 1970 ], Artur Pastor ( 1922-1999 ), aml

A Ponte 25 de Abril, com mais de mil metros de 
comprimento, é uma ponte suspensa, ou seja, segurada 
por cabos de suspensão. Já nos finais do século xix se 
tinha pensado, ao nível governamental, numa ligação 
entre Almada e Lisboa sobre o Tejo, mas apenas em 
1958 houve decisão oficial para a ponte ser construída. 
A obra foi adjudicada à United States Steel Export 
Company, que iniciou os trabalhos em Novembro de 
1962 e concluiu em 1966, antes do prazo previsto. 
Inicialmente chamada de Ponte Salazar, foi-lhe retirada 
a referência ao governante do Estado Novo logo depois 
da revolução de 25 de Abril de 1974. Em 1999 passaram 
a circular comboios na ponte, o que aumentou ainda 
mais o número de pessoas que diariamente a utilizam.

The Ponte 25 de Abril ( April 25th Bridge ), over a 
thousand meters long, is a suspension bridge, meaning 
that it is held by suspension cables. In the late 19th 
century the government at the time had already 
thought of establishing a link over the Tagus between 
Almada and Lisbon, but an official decision to build the 
bridge was only made in 1958. The construction work 
was awarded to the Unites States Steel Export 
Company, that started working in November 1962 and 
finished in 1966, before the scheduled deadline. 
Initially called Salazar Bridge, the reference to the 
Estado Novo ( New State ) ruler was removed just after 
the revolution of April 25, 1974. In 1999 trains started 
crossing the bridge, increasing even more the number 
of people that use it every day.
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Comemorações do Duplo Centenário – Exposição do Mundo Português, Padrão dos Descobrimentos [ 1940 ], Paulo Guedes ( 1886-1947 ), aml

O Padrão dos Descobrimentos, em Belém, foi 
construído provisoriamente sob instrução do arquitecto 
Cottinelli Telmo e pelo escultor Leopoldo de Almeida, 
aquando da Exposição do Mundo Português em 
1940. Depois de desmontado em 1958, foi substituído 
por uma réplica em pedra dois anos depois, para 
celebração dos 500 anos da morte do Infante 
D. Henrique em 1960. A evocação que representa a 
caravela, é dirigida por D. Afonso Henriques e nas 
rampas estão representadas 32 figuras históricas dos 
Descobrimentos portugueses. No terreiro em frente 
está desenhada, em mármores de várias cores, uma 
rosa-dos-ventos que inclui um mapa-mundo, com 50 m 
de diâmetro, oferecida pelo governo da África do Sul.

The Padrão dos Descobrimentos ( Discoveries 
Monument ), in Belém, was provisionally built under 
instructions of the architect Cottinelli Telmo and the 
sculptor Leopoldo de Almeida, for the Exhibition of the 
Portuguese World in 1940. After being disassembled in 
1958, it was replaced two years later by a stone replica, 
to celebrate the 500 years of the death of Prince Henry 
the Navigator, in 1960. The evocation represents the 
caravel, which is captained by King Afonso Henriques 
and on the side ramps are pictured 32 historical figures 
of the Portuguese Discoveries. In the front yard, a wind 
rose, which includes a world map with a diameter of 
50 m, is drawn in marble of several colors, offered by 
the government of South Africa.
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Baía de Luanda ( Vista parcial ), cerca de 1965, Memórias de Luanda, João Loureiro, ed. não referenciado



64 65

Baía de Luanda ( Vista parcial ), cerca de 1970, Memórias de Luanda, João Loureiro, ed. Elmar, Luanda
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Largo Diogo Cão [actual Largo 4 de Fevereiro], cerca de 1968, Memórias de Angola ( 3ª edição ), João Loureiro, Edições Estrela, Luanda
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Avenida de Paulo Dias de Novais ( Marginal ) [actual Avenida 4 de Fevereiro], cerca de 1962, Memórias de Luanda, João Loureiro, Foto Elmar, Luanda
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Avenida Paulo Dias de Novais ( Marginal ) [actual Avenida 4 de Fevereiro], cerca de 1967, Memórias de Luanda, João Loureiro, Edição S. Luiz, Luanda
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Avenida Paulo Dias de Novais ( Marginal ) [actual Avenida 4 de Fevereiro], cerca de 1967, Memórias de Luanda, João Loureiro, Edição S. Luiz, Luanda
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Regatas de vela na baía de Luanda, cerca de 1970, Memórias de Luanda, João Loureiro, ed. Elmar, Luanda
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Cidade Baixa – Estação do Caminho de ferro [actual Estação do Bungo], cerca de 1904, Memórias de Luanda, João Loureiro, ed. Osório & Seabra, Luanda

Terminal mais central dos caminhos-de-ferro de Luanda, 
ligando a cidade a Malange, a Estação do Bungo é 
referência histórica. Em 2001 o edifício foi classificado 
como património histórico-cultural. Desde 1994, quando 
a guerra civil angolana deixou definitivamente de 
permitir a circulação, a estação ficou fechada. O início 
dos trabalhos de reconstrução da linha férrea e das 
estações iniciou-se em 2004, ficando concluído em 2010, 
voltando o comboio a apitar na estação e voltando a 
trazer a população dos bairros para o centro.

The most central terminal of the Luanda Railroad, 
connecting the city to Malange, the Bungo station is an 
historical reference. In 2001 the building was classified 
as an historical and cultural heritage. The station has 
been closed since 1994, traffic was definitely suspended 
by the Angolan civil war. The beginning of the works of 
reconstruction of the railroad and the stations began in 
2004, and were concluded in 2010, allowing the train to 
whistle again in the station and bringing again the 
population from the suburbs into the centre.
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Largo da Mutamba, cerca de 1968, Memórias de Luanda, João Loureiro, Edição Estrela, Luanda
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Fortaleza de S. Miguel, cerca de 1967, Memórias de Luanda, João Loureiro, Edição S. Luiz, Luanda

Primeira fortificação erigida em Luanda no alto do 
Morro da Fortaleza no século xvi, a Fortaleza de São 
Miguel foi sucessivamente renovada ao longo dos 
séculos, sendo hoje um polígono muito irregular. 
Classificada como Monumento Nacional, foi desde 1978 
Museu Central das Forças Armadas e a partir de 2013, 
Museu Nacional de História Militar. Estátuas e padrões 
portugueses, retirados da cidade com a independência, 
concentraram-se aqui, bem como um conjunto de 
armas, veículos, aeronaves de diferentes fases das 
guerras angolanas.

First fortification erected in Luanda on the top of the 
Fortaleza Hill in the 16th century, São Miguel Fortress 
has been successively renovated throughout the 
centuries, and is today a highly irregular polygon. 
Classified as a National Monument, it has been since 
1978 the Central Museum of the Armed Forces and 
since 2013 the National Museum for Military History. 
Portuguese statues and padrões, removed from the 
city after the independence, as well as a set of arms, 
vehicles and airships from different phases of the 
Angolan wars, were concentrated here.
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Esplanada da Fortaleza de S. Miguel, cerca de 1970, Memórias de Luanda, João Loureiro, ed. Elmar, Luanda
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Casa Americana [actual Universidade Lusíada de Angola] e Largo D. Afonso Henriques, cerca de 1967, Memórias de Luanda, João Loureiro, Edição S. Luiz, Luanda
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Estádio Municipal dos Coqueiros, Cerca de 1955, Memórias de Luanda, João Loureiro, ed. não referenciado

Inicialmente dedicado ao futebol, atletismo e basquete, 
o Estádio dos Coqueiros, com capacidade para 12.000 
adeptos, foi inaugurado em 1947 com o nome de 
Estádio 22 de Julho. Renovado em 2004, conservou 
apenas a estrutura arquitetónica da fachada principal. 
Está situado entre a Baixa e a Cidade Alta, abaixo do 
palácio presidencial. É propriedade do município da 
Ingombota, mas é utilizado por alguns clubes de Luanda 
anfitriões de jogos do Girabola. Grandes eventos 
tiveram e têm lugar neste equipamento, incluindo um 
discurso do Papa em 2009.

Initially dedicated to football, track and field, and 
basketball, the Coqueiros Stadium, with a capacity of 
12.000 supporters, was inaugurated in 1947 and named 
Estádio 22 de Julho ( July 22nd Stadium ). Renovated in 
2004, it has only retained the architectural structure 
of the main façade. It is situated between Downtown 
and the High City, below the presidential palace. It is 
owned by the Ingombota municipality but it is used by 
some Luanda clubs when hosting Girabola games. Big 
events have been taking place in this venue, including a 
speech from the Pope in 2009.
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Morro da Cruz, cerca de 1965, Memórias de Luanda, João Loureiro, ed. Foto Polo, Luanda
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Sé Catedral [actual Igreja da Nossa Senhora dos Remédios], cerca de 1912, Memórias de Luanda, João Loureiro, ed. João Filipe, Casa Turca, Luanda

A igreja de Nossa Senhora dos Remédios, que é Sé 
Catedral da Arquidiocese de Luanda desde 1978, 
começou a ser construída na segunda metade do 
século xvii para substituir as pequenas capelas do 
Espírito Santo e do Corpo Santo, tendo sido inaugurada 
em 1679. Estava em ruínas em 1877, e só foi restaurada 
vinte anos depois. Está atualmente muito bem 
conservada, sendo local de cerimónias religiosas de 
personalidades importantes.

The church of Nossa Senhora dos Remédios ( Our Lady 
of Remedies ), which has been the Cathedral See of 
the Archdiocese of Luanda since 1978, started to be 
built in the second half of the 17th century to replace 
the small Espírito Santo and Corpo Santo chapels, and 
was inaugurated in 1679. In ruins in 1877, it was only 
restored twenty years afterwards. It is currently very 
well preserved, and serves as a venue for religious 
ceremonies of important people.
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Igreja da Sagrada Família, cerca de 1970, Memórias de Luanda, João Loureiro, ed. Elmar, Luanda
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Igreja de Nossa Senhora da Nazaré, cerca de 1970, Memórias de Angola ( 3ª edição ), João Loureiro, ed. Elmar, Luanda

Construída praticamente sobre a água, a igreja de 
Nossa Senhora da Nazaré foi mandada construir pelo 
governador de origem paraíbana, André Vidal de 
Negreiros, para cumprir um voto que tinha feito. Data 
de 1664 e foi dedicada à vitória na Batalha do Ambuíla. 
Seve-lhe de adro o Largo do Ambiente. Localiza-se 
na Marginal e faz parte do circuito das procissões da 
cidade de Luanda.

Practically built on water, the church of Nossa Senhora 
da Nazaré ( Our Lady of Nazaré ) was ordered to be 
built by the governor of Paraiban origin, André Vidal de 
Negreiros, to fulfill a votive offering. It was built in 1664 
and dedicated to the victory in the Battle of Ambuíla. 
Its churchyard is the Largo do Ambiente ( Environment 
Square ). It is located in the Marginal and is included in 
the procession circuit of the city of Luanda.
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Igreja da Muxima vista do antigo presídio, cerca de 1940, Memórias de Luanda, João Loureiro, ed. não referenciado
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Igreja de Massangano e túmulo de Paulo Dias de Novais, cerca de 1963, Memórias de Luanda, João Loureiro, ed. Foto Liz, Dondo

A Igreja de Nossa Senhora da Vitória em Massangano 
associa-se ao túmulo do fundador da cidade de Luanda, 
Paulo Dias de Novais e ao Forte de Nossa Senhora da 
Vitória de Massangano. Associa-se também a outra 
igualmente pequena e historicamente muito importante, 
também do século xvii e também construída ao longo 
do Rio Kwanza, a de Nossa Senhora da Conceição de 
Muxima. A igreja foi recuperada em 2010 a pedido da 
Ordem dos Capuchinhos Menores de Angola.

The church of Nossa Senhora da Vitória ( Our Lady of 
Victory ) in Massangano is associated with the tomb of 
the founder of the city of Luanda, Paulo Dias de Novais 
and with the Fort of Our Lady of Victory of Massangano. 
It is also related to another equally small and very 
important historically, also from the 17th century and 
also built alongside the Kwanza River the church of Our 
Lady of Conception of Muxima. The church was 
recovered in 2010 upon request of the Order of the 
Minor Capuchin Friars of Angola.
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Catedral de Nossa Senhora da Conceição e Câmara Municipal, 1960 [actual Praça da Liberdade], Memórias de Lourenço Marques, João Loureiro, ed. Carlos Alberto, “Notícias”, Lourenço MarquesMonumento a Mouzinho de Albuquerque, 1960, Memórias de Moçambique, João Loureiro, ed. Casa Bayly, Lourenço Marques 

O início da construção da Catedral de Nossa Senhora 
da Conceição foi em 1936, ficando terminada em 1944. 
Atualmente é Sé da Arquidiocese de Maputo. Localiza- 
-se na Praça da República, antiga Praça dos Paços do 
Concelho de Lourenço Marques. É da autoria de Marcial 
Freitas e Costa, revelando um estilo modernista, bem 
vincado pelo betão, porém contrabalançado pelos 
vitrais abundantes. Na vizinhança, o Conselho Municipal 
e a estátua de Samora Machel, primeiro presidente de 
Moçambique. A estátua de Machel substituiu a de 
Mouzinho de Albuquerque que aí estava, de 1940, que 
se encontra agora na fortaleza.

The construction of the Cathedral of Our Lady of 
Conception started in 1936, and it was finished in 1944. 
Currently it is the See of the Archdiocese of Maputo. It 
is located in the Praça da República ( Republic Square ), 
former Praça dos Paços do Concelho de Lourenço 
Marques ( Council Palace Square of Lourenço Marques ). 
It was created by Marcial Freitas e Costa, revealing a 
modernist style, well expressed by the concrete, 
however compensated by the numerous stained glass. 
In the vicinity are the City Council and the statue of 
Samora Machel, the first president of Mozambique. The 
statue of Machel replaced that of Mouzinho de 
Albuquerque that had been there since 1940, and is 
now kept in the fortress.
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Estação dos caminhos de ferro, 1960, Memórias de Moçambique, João Loureiro, ed. Casa Bayly, Lourenço Marques

A praça onde está a Estação Central dos Caminhos- 
-de-Ferro já se chamou Azeredo, depois Mac Mahon e 
finalmente Praça dos Trabalhadores. O edifício ficou 
concluído em 1910 mas a fachada, iniciada em 1913, da 
autoria do arquiteto José Cristiano de Paula Ferreira da 
Costa, ficou concluída apenas em 1916. O movimento 
na praça é intenso, de gente, autocarros, e comércio. 
É hoje também local de lazer, no bar ou no restaurante. 
É estação terminal da linha que liga a cidade à 
Suazilândia (Linha de Goba ), à África do Sul ( Linha de 
Ressano Garcia ) e ao Zimbabué ( Linha do Limpopo ).

The square where the Central Railroad Station is had 
been called Azeredo, then Mac Mahon and finally 
Workers’ Square. The building was concluded in 1910 
but the façade, started in 1913 by the architect José 
Cristiano de Paula Ferreira da Costa, was only 
concluded in 1916. The square is extremely busy with 
people, buses, and commerce. Today it is also a leisure 
place, with bars and restaurants. It is a terminal station 
of the railroad that connects the city to Swaziland 
( Goba Line ), to South Africa ( Ressano Garcia Line ) and 
to Zimbabwe ( Limpopo Line ).
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Gare da estação dos caminhos de ferro, 1917, Memórias de Moçambique, João Loureiro, ed. J. Fernando Moinhos, Lourenço Marques
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Museu Álvaro de Castro [actual Museu de História Natural], cerca de 1960, Memórias de Lourenço Marques, João Loureiro, ed. não referenciado

O Museu de História Natural, antigo museu Provincial 
e depois Museu Álvaro de Castro, foi criado em 1913 
em instalações de estilo neo-manuelino, inicialmente 
concebidas para escola primária. Tutelado pela 
Universidade Eduardo Mondlane, mantém a sua 
vocação naturalista e etnográfica. A coleção de animais 
embalsamados é a mais variada: centenas de répteis e 
mamíferos, milhares de invertebrados e aves, mais de 
170 mil insetos. O que chama mais a atenção dos muitos 
turistas que o visitam são os fetos de elefante em 
diversas fases de evolução conservados em formalina.

The Museum of National History, former Provincial 
museum and later Museum Álvaro de Castro, was 
created in 1913 in neo-manuelino ( King Manuel’s) style 
was initially conceived to be a primary school. Currently 
it is controlled by the Eduardo Mondlane University 
and maintains its initial naturalistic and ethnographic 
purpose. The collection of embalmed animals is most 
varied: hundreds of reptiles and mammals, thousands 
of invertebrate and birds, more than 170 thousand 
insects. What most attracts the attention of the many 
tourists that visit it are the formalin-conserved fetuses 
of elephants in several stages of evolution.
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Jardim Vasco da Gama [actual Jardim Botânico Tunduro], 1965, Memórias de Moçambique, João Loureiro, ed. Livraria Progresso, Lourenço Marques

O Jardim Botânico Tunduro, designação que adquiriu 
depois da independência, começou por ser o Jardim 
da Sociedade de Floricultura em finais do século xix. 
Entra-se por um distinto arco manuelino, inaugurado 
em 1924, quando o jardim passou a ter o nome do 
navegador Vasco da Gama. Para além de peças 
arquitetónicas preciosas, como o palacete Vila Jóia, 
o jardim é em si mais do que natureza, com espaços 
com formas geométricas, fontes estrategicamente 
implantadas, ruas cobertas de flores. Depois de anos 
de abandono e degradação, está a ser reabilitado.

The Tunduro Botanical Garden, designation acquired 
after the independence, started as the Garden of the 
Floriculture Society in the late 19th century. We enter 
through a distinct manuelino arch, inaugurated in 1924, 
when the garden was renamed after the navigator 
Vasco da Gama. Besides precious architectonic pieces, 
like the small palace Vila Jóia, the garden is in itself 
more than nature, with geometrical shaped spaces, 
strategically placed fountains, flower covered streets. 
After several years of abandonment and degradation, 
it is currently being rehabilitated.
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Fortaleza de Nossa Senhora da Conceição ( Museu Histórico ) [actual Fortaleza de Maputo], 1962, Memórias de Lourenço Marques, João Loureiro, ed. Focarte, Lourenço Marques

A Fortaleza de Maputo é o mais antigo e um dos 
principais monumentos históricos da cidade, visitado 
por muitos turistas. Remonta a 1721, mas sucessão de 
conquistas e reconquistas e destruições e 
reconstruções só resultou na edificação de pedra 
avermelhada com o aspeto que tem hoje em 1946. 
Depois da independência, foi primeiro Museu Histórico 
e depois Museu de História Militar. Descreve em 
painéis e peças a história do país e preserva, desde 
1985, os restos mortais de Gungunhana, rei que se 
rebelou contra Mouzinho de Albuquerque.

The Fortress of Maputo is the oldest and one of the 
main historical monuments in Maputo, visited by many 
tourists. It goes back to 1721, but the successive 
conquests and re-conquests and destructions and 
reconstructions only in 1946 resulted in the reddish 
stone building that we see today. After the 
independence, it served first as Historical Museum and 
later as Military History Museum. It describes in panels 
and pieces the history of the country and it preserves, 
since 1985, the remainders of Gungunhana, a king that 
rebelled against Mouzinho de Albuquerque.
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Repartição das Obras Públicas, cerca de 1929, Memórias de Moçambique, João Loureiro, ed. Santos Rufino, Lourenço Marques
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Igreja de Santo António, cerca de 1965, Memórias de Moçambique, João Loureiro, ed. Livraria Progresso, Lourenço Marques

Localizada no bairro Sommerchield, a Igreja de Santo 
António da Polana ( Igreja da Polana ) foi projetada no 
tom modernista dos anos 1960 por Nuno Craveiro Lopes, 
sendo concluída logo em 1962. Pretendeu o arquiteto 
que relembrasse uma flor ao contrário, mas acabou por 
ficar conhecida pelo povo como o espremedor. Olhando 
para cima, dentro da igreja, o jogo de luzes e cores dos 
vitrais estrategicamente colocados é admirável. Fica 
cheia à sexta-feira à tarde e ao domingo de manhã.

Located in the Sommerchield quarter, the Church of 
Saint Anthony of Polana ( Church of Polana ) was 
designed in the modernist trend of the 1960s by Nuno 
Craveiro Lopes, and it was concluded in 1962. The 
architect wanted it to resemble a flower upside down, 
but it ended up being known as the squeezer. Looking 
up, inside the church, the combination of lights and 
colors from the strategically placed stained glass is 
admirable. The church is packed on Friday afternoons 
and on Sunday mornings.
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Mesquita, cerca de 1910, Memórias de Moçambique, João Loureiro, ed. Spanos & Tsitsias, Lourenço Marques

A Mesquita Jumma Masjid ou Mesquita da Baixa, na 
Rua da Mesquita, é o principal símbolo arquitetónico 
do islamismo na capital. Em 1876, era apenas uma 
modesta construção para o culto, sendo substituída 
por uma construção melhor e maior, de alvenaria, em 
1887. Foi ao longo dos anos restaurada, ampliada, 
recebendo sempre várias figuras do estado 
moçambicano. Faz atualmente parte da lista da Direção 
Nacional da Cultura, sendo considerada património 
cultural moçambicano protegido.

The Jumma Masjid Mosque or Downtown Mosque, 
in the Mosque Street, is the main architectonic 
symbol of Islam in the capital. In 1876, it was merely 
a modest construction for religious service, which 
was replaced by a better and bigger construction in 
brickwork in 1887. Through the years it was restored, 
enlarged, always receiving several Mozambican state 
personalities. It is currently included in the list of the 
National Department of Culture, and is considered 
Mozambican protected cultural heritage.
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Banco Standard Totta de Moçambique, 1970, Memórias de Moçambique, João Loureiro, ed. não Referenciado
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Hotel Polana, cerca de 1960, Memórias de Moçambique, João Loureiro, ed. Casa Baybly, Lourenço Marques

Localizado no coração da cidade de Maputo, o icónico 
Hotel Polana, construído em 1922, foi várias vezes 
considerado um dos melhores de África. Das janelas dos 
quartos com vista e da zona ampla de piscina, vê-se a 
baía de Maputo e o Índico até perder de vista. Foi 
desenhado pelo arquiteto sul-africano Walter Reid e 
construído pela Delagoa Bay Lands Syndicate. Para além 
da aura ligada às grandes cerimónias e eventos que o 
hotel acolheu ao longo da sua história, os porteiros são 
lendários por usarem nos casacos e chapéus uma coleção 
impressionante de pins. O porteiro atual é Luís Nhaca.

Located in the heart of the city, the iconic Polana Hotel, 
built in 1922, has been considered many times one of 
the best hotels in Africa. From the windows of the rooms 
with view and from the wide pool area, one can see the 
Maputo bay and lose sight in the Indian Ocean. The 
hotel was designed by the South African architect Walter 
Reid and built by the Delagoa Bay Lands Syndicate. 
Besisdes the aura of the great ceremonies that the it 
has hosted throughout its history, its doorkeepers are 
legendary because of the impressive pin collection they 
wear on their coats and hats. The current doorkeeper is 
Luís Nhaca.
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Entrada da cidade, cerca de 1915, Postais Antigos de Cabo verde, João Loureiro, ed. Levy & Irmãos, Praia

A capital de Cabo Verde tem como centro comercial e 
de trabalho o Plateau, um dos planaltos da ilha, 
denominados aqui de achadas. A partir da praia da 
Gamboa, sobe-se para o Plateau, onde se encontram os 
principais edifícios públicos e outras construções, como 
o Palácio Presidencial, a antiga Câmara Municipal, a 
Igreja de Nossa Senhora da Graça ou o Museu 
Etnográfico. A cidade é vibrante durante todo o ano, 
com espetáculos, exposições, concertos. Anualmente, 
no mês de Maio, a cidade acolhe o grande Festival da 
Gamboa que se realiza na praia.

The capital of Cape Verde has its commercial and 
working centre in the Plateau, one of the tablelands of 
the island, here called achadas. From the Gamboa 
beach, we climb to the Plateau, where the main public 
buildings and other constructions are found, such as 
the Presidential Palace, the former City Council, the 
Church of Our Lady of Grace or the Ethnographic 
Museum. The city is vibrant all year round, with shows, 
exhibits, concerts. Every year, in May, the city hosts the 
big Gamboa Festival which takes place on the beach.
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Cidade Velha, cerca de 1965, Postais Antigos de Cabo verde, João Loureiro, ed. Ibérica, Porto

A antiga Ribeira Grande foi fundada em 1462, apenas 
dois anos após a chegada dos navegadores portugueses 
à ilha de Santiago, a primeira do arquipélago a ser 
descoberta. Hoje conhecida como Cidade Velha, dista 
15 km da cidade da Praia, que passou a ser a capital 
em 1770. O Forte de São Filipe, no alto, foi erguido 
em 1590 para defesa dos ataques dos franceses e dos 
ingleses ( incluindo o pirata Francis Drake ). A igreja 
de Nossa Senhora do Rosário, construída em 1495 e 
de estilo manuelino, é a mais antiga igreja colonial do 
mundo. Desde 2009 a cidade é Património Mundial da 
Humanidade, reconhecido pela unesco.

The former Ribeira Grande was founded in 1462, just 
two years after the arrival of the Portuguese navigators 
to the Isle of Santiago, the first island in the archipelago 
to be found. Known today as the Cidade Velha ( Old 
Town ), it lies 15 km away from the city of Praia which 
became the capital in 1770. The Fort of Saint Philip, 
on the top, was erected in 1590 to defend it from the 
attacks by the French and the British ( including the 
pirate Francis Drake ). The church of Our Lady of the 
Rosary, built in 1495 and with a manuelino style, is the 
oldest colonial church in the world. In 2009 the town 
was recognized as a unesco World Heritage site. 
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Vista parcial do porto, cerca de 1968, Postais Antigos de Cabo verde, João Loureiro, ed. Cómer, Lisboa



138 139

Palácio do Governo, cerca de 1910, Postais Antigos de Cabo verde, João Loureiro, ed. União Postal Universal

O Palácio Presidencial, construído no Plateau no final 
do século xix para residência dos Governadores-gerais 
de Cabo Verde, é atualmente residência do presidente 
de Cabo Verde. Em forma de U, o palácio foi várias 
vezes objeto de obras de renovação.

The Presidential Palace, built on the Plateau in the late 
19th century for the residence of the General-governors 
of Cape Verde, it is currently the residence of the 
president of Cape Verde. Built in a U-shape, the palace 
has undergone several renovations.
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Praça Alexandre Albuquerque, cerca de 1967, Postais Antigos de Cabo verde, João Loureiro, ed. Casa do Leão, S. Vicente

A Praça Alexandre Albuquerque, também no Plateau, 
teve e voltou a ter uma esplanada. Local de passagem 
de muita gente e de descanso. O busto alusivo ao 
governador de Cabo Verde nos finais de século xix 
( depois de Angola e depois da Índia ) manteve-se no 
centro da praça central do Plateau.

The Praça Alexandre Albuquerque ( Alexandre 
Albuquerque Square ), also on the Plateau, used to 
have and has again a terrace. A place where many 
people pass and rest. The bust allusive to the governor 
of Cape Verde in the late 19th century ( after Angola and 
after India ) has been kept in the centre of the central 
square of the Plateau.
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Liceu Adriano Moreira e Monumento Henriquino, cerca de 1967, Postais Antigos de Cabo verde, João Loureiro, ed. Casa do Leão, S. Vicente

O Liceu da Praia, inaugurado em 1960, é emblemático 
tanto em termos arquitetónicos ( Art Deco ) como é 
parte importante em termos da história do país, sendo 
por muito tempo o único de toda a ilha. Antes da 
independência chamava-se Adriano Moreira mas logo 
em 1975 passou a chamar-se Domingos Ramos. Formou 
grande parte dos nacionalistas do país que mais tarde 
se tornaram na elite dirigente. E também gente das 
artes, música e do desporto. A história e as estórias 
deste liceu foram recentemente compiladas no livro 
Memórias do Liceu da Praia.

The Liceu da Praia ( Praia High School ), inaugurated in 
1960, is emblematic both in terms of architecture ( Art 
Deco ) and in terms of the important role it has played 
in the history of the country, remaining for a long time 
the only one on the island. Before the independence it 
was called Adriano Moreira but right in 1975 it was 
renamed Domingos Ramos. A great part of the country’s 
nationalists that later became the ruling elite has 
studied here, as well as people from the arts, music and 
sports. The history and stories of this high school have 
been recently compiled in the book Memórias do Liceu 
da Praia ( Memories of Praia High School ).
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Estúdios Tavares da Fonseca, Panorâmica da cidade do Porto, 1955-1960, cpf/dglab pt/cpf/tav-cvl/0035/000172
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Aurélio da Paz dos Reis, “A Brasileira”, Porto, 1903-1916, cpf/dglab, pt/cpf/apr/7728

Fundado por Adriano Teles, A Brasileira do Porto é 
um dos cafés mais emblemáticos da cidade, na Baixa 
( Rua de Sá da Bandeira ). O farmacêutico, que tinha 
enriquecido no Brasil no final do século xix com as 
suas explorações de café, trouxe a riqueza acumulada 
para abrir no Porto a torrefação com o nome do café, 
logo em 1903. Nos primeiros anos ( mais de dez ), a loja 
oferecia um café em chávena a quem comprasse grão 
para levar para casa. Atualmente é um restaurante.

Founded by Adriano Teles, A Brasileira in Oporto is one 
of the most emblematic cafés in the city, in the Baixa 
( Downtown ) ( Sá da Bandeira Street ). The pharmacist, 
who got rich in Brazil at the end of the 19th century with 
his coffee farms, brought his accumulated wealth to 
open in Oporto the roasting business named after the 
coffee, as early as 1903. In the first years ( more than 
ten ), the shop offered a cup of coffee to whom would 
buy grain to take home. It is currently a restaurant.
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Fotografia Alvão, Lda, Torre dos Clérigos, Porto, 1920-1950, cpf/DGLAB, PT/CPF/ALV/004688

No centro da cidade do Porto e no cimo da também 
central Igreja dos Clérigos fica a Torre dos Clérigos. Na 
altura da construção deste campanário ( 1763 ), depois 
da construção da igreja, dizia-se que era o edifício mais 
alto de Portugal. A igreja é de estilo barroco, da autoria 
do arquiteto italiano Nicolau Nasoni e foi feita a pedido 
da Irmandade dos Clérigos. Já serviu de orientação 
de barcos, dava sinais de chegadas de barcos, ou as 
horas. E hoje também acolhe uma série de eventos 
todo o ano, a par de receber muitos turistas.

In the centre of the city of Oporto and on the top of 
the also central Clérigos Church is the Clérigos Tower. 
In the time this bell tower was built ( 1763 ), after the 
construction of the church, this was said to be the 
tallest building in Portugal. The church is in baroque 
style, created by the Italian architect Nicolao Nasoni, 
and made upon request of the Brotherhood of the 
Clérigos. It served as a guide for ships, signaled boat 
arrivals, and the passage of time. And today it also 
hosts several year-round events, besides receiving 
many tourists.



154 155

Fotografia Alvão, Lda, Casario da Ribeira do Porto com vista para Sé do Porto, Paço Episcopal e Igreja dos Grilos, Porto, 1920-1950, cpf/dglab pt/cpf/alv/004752
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Fotografia Alvão, Lda, Praça da Ribeira, Porto ( reprodução ), 1920?-1950?, cpf/dglab pt/cpf/alv/006671

Desde tempos medievais que a Praça da Ribeira é o 
centro do tráfego de gentes e mercadorias no Porto e 
na zona da foz do rio Douro. Remodelada e adaptada 
ao longo dos anos para melhor gerir esta circulação, a 
praça concentra hoje menos as mercadorias e mais 
gente de todo o lado. Portuenses e turistas apreciam 
aqui a vista sobre o Douro e o tráfego dos rabelos que 
fazem hoje passeios pelo rio. Ou a própria praça com as 
suas peças de escultura, como o Cubo da Ribeira ou 
São João Baptista.

Since medieval times that the Praça da Ribeira ( Ribeira 
Square ) has been busy with people and merchandise 
exchanges in Oporto and on the mouth of the river 
Douro. Remodeled and adapted throughout the years 
to bettering its management, the square concentrates 
today less merchandise and more people from 
everywhere. Oporto and tourists appreciate the view of 
the Douro and the traffic of the rabelos that today make 
tours on the river. As well as the square itself with its 
sculptures, like the Ribeira Cube or Saint John Baptist.
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António Alves Cerqueira, Panorâmica do rio ouro e da Ponte da Arrábida no dia da inauguração da ponte, 1963-06-22, cpf/dglab, pt/cpf/acq/000053

A Ponte da Arrábida foi construída em 1963 dada a 
necessidade de melhorar a circulação entre as duas 
margens, Porto e Gaia, que era feita apenas pelas 
antigas pontes Maria Pia e D. Luís. Depois ainda se 
construíram mais três pontes. Da autoria do engenheiro 
civil Edgar António de Mesquita Cardoso, a ponte é em 
arco de betão armado, sendo atravessada por 
automóveis e também por peões. Foi classificada como 
monumento nacional em 2013 quando completou 
cinquenta anos.

The Arrábida Bridge was built in 1963, given the need to 
improve the traffic between the two sides, Oporto and 
Gaia, that relied only on the old bridges Maria Pia and 
D. Luís. After this, three more bridges were built. 
Designed by the civil engineer Edgar António de 
Mesquita Cardoso, the bridge is a concrete arch, used 
both by cars and by pedestrians. It was classified as a 
national monument in 2013, when it completed fifty 
years.
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Fotografia Alvão, Lda, Jardins e fachada do Palácio de Cristal, Porto, 1920-1951, cpf/dglab, pt/cpf/alv/004559

Feito à imagem do Crystal Palace de Londres ( 1851 ), o 
Palácio de Cristal no Porto, de 1865, teve igualmente 
como desígnio uma exposição, a Exposição Internacional 
do Porto, da Associação Industrial Portuense. Foi 
também projetado por um inglês, Thomas Dillen Jones, 
e construído também em ferro e vidro. O do Porto foi 
demolido em 1951 para em seu lugar ser construído o 
Pavilhão dos Desportos, atual Pavilhão Rosa Mota, da 
autoria de José Carlos Loureiro. Mas a lembrança do 
antigo palácio mantém-se no nome por que continua a 
ser chamado, Palácio de Cristal.

Built to the image of the London Crystal Palace ( 1851 ), 
the Palácio de Cristal do Porto ( Oporto Crystal Palace ) 
of 1865, was also built for hosting an exhibition, the 
Great International Exhibition of Oporto, organized by 
the Oporto Industrial Association. It was also projected 
by an Englishman, Thomas Dillen Jones, and also built in 
cast iron and glass. The one in Oporto was demolished 
in 1951 and in its place the Pavilhão dos Desportos 
( Sports Pavilion ), currently Rosa Mota Pavilion, was 
built, designed by José Carlos Loureiro. But the memory 
of the former palace is kept in the name for which it is 
still called, Palácio de Cristal.
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Fotografia Alvão, Lda, Taça da fonte do jardim da entrada do Palácio de Cristal, Porto, 1920-1951, cpf/dglab, pt/cpf/alv/004598
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Fotografia Alvão, Lda, Ribeira de Vila Nova de Gaia a partir das escadas dos Guindais vendo-se a Ponte Luís I e o pilar da Ponte Pênsil, 1930-1950, cpf/dglab, pt/cpf/alv/003195



170 171



172 173

Fotografia Alvão, Lda, Estátua “Menina Nua – Traço à juventude”, na Avenida dos Aliados, Porto, 1940-1960, cpf/dglab pt/cpf/alv/005451
Fotografia Alvão, Lda, Praça da Liberdade e Avenida dos Aliados, Porto, 1947-1955, cpf/dglab, pt/cpf/alv/004574
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Fotografia Alvão, Lda, Vista da Avenida dos Aliados e Praça da Liberdade, Porto, 1920-1957, cpf/dglab pt/cpf/alv/005523

A Avenida dos Aliados, na Baixa da cidade do Porto, 
sendo uma ampla avenida central, concentra sempre a 
maioria dos grandes eventos. E as comemorações 
anuais do Natal, Ano Novo ou do São João do Porto. Na 
avenida estão localizados muitos edifícios históricos e 
de relevância arquitetónica, como os dos antigos Banco 
do Minho ou do jornal O Comércio do Porto. Ligando a 
Praça da Liberdade e a Praça do General Humberto 
Delgado, tem no topo o edifício dos Paços do Concelho, 
atual Câmara Municipal do Porto.

The Avenida dos Aliados ( Allies’ Avenue ), in the 
Downtown of the city of Oporto, being a wide central 
avenue, always concentrates the majority of the great 
events such as the annual commemorations of 
Christmas, New Year’s Eve or of Saint John of Oporto. In 
this avenue are located many historical buildings of 
architectonic relevance, such as those of the former 
Bank of Minho or O Comércio do Porto newspaper. 
Connecting the Freedom Square to the General 
Humberto Delgado Square, it is on its top the building 
of the Council Palace, currently the Oporto City Council.
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Fotografia Alvão, Lda, Praça Almeida Garret e Estação de São Bento, Porto,1920?-1950?, cpf/dglab, pt/cpf/alv/006595

Originalmente denominada Estação Central do Porto, 
a Estação de São Bento, na Praça de Almeida Garrett, 
faz a ligação de caminhos-de-ferro que serve a cidade 
do Porto e a área do Grande Porto e regiões próximas, 
num raio de 60 km à volta da cidade. Começou a 
funcionar em 1896 mas só foi oficialmente inaugurada 
em 1916. O edifício é da autoria de José Marques da 
Silva. O principal atrativo que a caracteriza são os 
painéis de azulejos sobre temas da história e episódios 
históricos passados no norte de Portugal.

Originally called Oporto Central Station, the Estação de 
São Bento ( Saint Benedict’s Station ), in Almeida Garrett 
Square, makes the railway connection that serves the 
city of Oporto and the Greater Oporto area and nearby 
regions, in a 60 km radius around the city. It started 
working in 1896 but it was not officially inaugurated 
until 1916. The building was designed by José Marques 
da Silva. Its main distinctive features are the tile panels 
on historical themes and episodes from the north of 
Portugal.
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Fotografia Alvão, Lda, Praça Almeida Garret, rua Mouzinho da Silveira e rua das Flores, Porto, 1920-1960, cpf/dglab, pt/cpf/alv/005458
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Fotografia Alvão, Lda, Praça dos Leões, vendo-se a Igreja das Carmelitas, Porto, 1920?-1960?, cpf/dglab pt/cpf/alv/005494

A Igreja dos Carmelitas foi construída entre 1619 e 1628 
em estilo barroco, pertencendo ao convento dos 
Carmelitas Descalços. Está encostada a outra igreja, a 
Igreja do Carmo, também no mesmo estilo, da autoria 
do famoso arquiteto do Porto da altura, Nicolau Nasoni. 
A parte do convento passou a ser quartel da Guarda 
Municipal ( depois Guarda Nacional Republicana ) em 
1834, quando foram extintas as ordens religiosas. Foi 
classificada como monumento nacional em 2013.

The Church of the Carmelites was built between 1619 
and 1628 in baroque style, belonging to the convent of 
the Barefoot Carmelites. It is adjacent to another 
church, the Church of the Carmo, also in the same style, 
designed by the famous Oporto architect of the time, 
Nicolao Nasoni. The convent site served as quarters to 
the Municipal Guard ( later National Republican Guard ) 
in 1834, when the religious orders were extinct. It was 
classified as a national monument in 2013.
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