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Nio =e -,enm.ttn4o a escaesez do tempo f112er passv pemn!te O&
multo Ilustres man'lm:ls do t .o Cona~resao Nacllocrull de Turi8IDO toldos
os desenhos, projectos e maquetes, de cujo emm111l'a·IIIhado pudesse fazer
SUII"8'ir pouco a paUICO como era neoeellá.rl.o, a visão mam'VlllhOI!a. de São
M&rtilllho do Porto de ama.nh~ l!lmlto-me a esta, elm.ples comu.n.lca'ÇII.o
do meu trabaolho '110 sent.ldo dia tnllnst~ dlaquela linda praia, num
proxlmo futuro cenrtlro esplendbdo de tut'lsmo.
E' porta.nto Illlllllto de leve que P06IS'O transmitir o que pretendo que
seja. São Ma1't1n1ho do Porto.
O meu projecto dJe transformação e d.eseiiJVOlv.lm.ento desta Jocalld.a.de, projectado o seu 'Plano geral pa.ra ser concluldo dentro dJe bre<ves
a:nos, constltull.rá um farte e noore élo en.tre e. geração de · hoje e as
~

IVIIruloulras, enmdean.clo 10 Jl!OIVO stet:.ema de curbanlmç'ão e

de

turismo.
O meu tll'IOjecto cogite. dias ]dgla.ções que terão de ser fedtae, ligações

articuladas com awenidae longas. verclad>:!lras artérias, que se estenderão
81té 11108 extremo:>s do. povoação., pelo nascente, IlOl1le e sua e as grandes
ruas que comum.lca-rii.o os balolToa resl'denclals, tlpteamen:te reglon:a1s. entre si.
E' que a função oaracterlstloa. do moderno Ull'banismo é con:Juga.r as
necessldia.des materiais oom as exdg'encl:ae superiores da ~nte11gencta, dando
uma Impressão de rá.ro enoa.ntamento e de ,futuro bem e.star.
E' PS'e<:lso que São Martinho do Porto veiiiha e. ter magestade e

h111rmont.a pela .singular expressão dos novoa processos adoptados al06 melhores centros de reunião e de tUil'ismO.
Desejava IPQCWr t118.duzlr fielmente o delineamento que a mln.J:la, 1déa
materlallsa., pi-ntando. nas BWls côres fOil"tes o qllll.dro &gua.n:!l'ado, conforme a. minha alma. o sente, para qJUe, quem esta minha comunicação Jêr, pu
desse ter a visão embora rápida e fu1119.Z, do que .seja essa linda praila, tornada
num apreol!éivel centro die tull'lsmo, de lreClreio wa<ve, sem demasiado bulicio,
uma inegualável olde.de.sinha.-jardim à beira do OCeano plantado.
Podler mo&trar que tudo e.studel, pre\\1. e harmonizei o eeu plano
de UI'ballii0111Ção, de molde a fazer vêr que não é obra de um acaso, produto do empirismo, mae stm que obeclleoeu aos 81.Illceros d'e.sejos da intellgen.cts,, da. vontade forte, e à.s razões do. sua. utilidade, valendo-se de
uma terra, e. que há mutto me afelç~ . para ensa1ar e pOr em prática. em
Port.ll!iB·l um Sistema de Ul"banlzaçlil.o ordglnal.
Da rvelha localidade e dos terrell06 BJbandonados, uma, vlda! nova, um
centro de hlgléne, de arte, '111Ven4dias,, ~ a.liamedlls, deu-lhe beleza., tormando !IIl1IJs &untuosa e bel& essa. moldura inoonflmd:l.v el da sua esplendlda bala; a formosa concha aeUll, com que a natureza a dotou.
Uma. avenida margine.~ se estende em sentido oposto, como dods braCXliS q.ue se curvBIIll, .segue e. ~ 1\1H-vls Junto à entmda da
barra, semelhando no seu conjunto a bala die aa.n Se'bastian, em Espanha, ou de SUl'Preen.dente efeito de luz, qUIII!ldo à na'lte a wa .llumlna.ç§Jo ee encontre em plena volt.a~gem., tal qual o colll.r de pérolas que
ctreundia. a. praia de Botafogo da lbala do GU&Da~ban. , no Rio de Janeiro.
Em frente à ba4Ta., à vista do OCeano, JJevanta-se uma majest<Jal
espl'Ml&dia, centro irrndla.J de tOda. a sue clreuolação 8il'te'1"1a~. praça monlll4

s

merutll!l- vestibUJI.o &untuoso- de&tina.cm. a. servúlr a. su.a. sa.lm de viSIIrtas,
tornando-se o llogradoro de maior área. e o seu principal centro.
MarB>vHha de jall'ldina.gem e MQU!ItectUil'a~ esta esplamada tem na
face volta.dla. pa.ra a •baía. sôbre um pedestal em grnnlto e má4"m.ore trabalhado, que representa a. poilltG! do proiiil.OIIl•torio de Sagres, batida pela
espuma alvacenta do Atlanti~ a está.tua. do Infante D. Henrique,- figum
sonhadora ol!ha.mio o mar - tal conio a criQIU a obrn magistral do escultor FriiJlJOisco F'.!1a,noo.
Vasco da. Gama e Pedro Alvares CQbral, no oeilJtro de dois pa!l'ques
a.jm"dina.dos, ladeia.m o In!a.nte das Descobertas.
Na face voltada prura Alfelzerão a estátua de D. Afo.nso HenTiques,
llaideada pelas do Mestre de A'V'iz e D iNI\lru:JI .AilivaJres Pereira., Bltestal a Independencia Lusttana..
Uma a.l.allneda, correilldo entre ela a lhlhJa do Oeste, ooll'ta perpenddcularmente a esplanada.
Recebe dêste modo no seu centro o &el"Vi.ço ferroviário, CQilll as suas
duas elegantes e caracteristll.cas estações colocadns nas faces laternis da.
espla!I1ada.
Tomando a linha do fundo, a oANenlida. Cent!l'al, de uma alameda e
dois arruamentos, corre im.ponente, como exacto prolongamento do seu
eixo, até à pra<ça da Ba~Z;~Uca, em .primoroso estilo manuelino, erecta à
Lmaculada Conceição, antiga Paolroeira de Portul!a•l.
InteS~nada está, desta all'te, esta prin'<lipal Via na sua função de
corredor nobre.
Outras avenidas, mas e alamedas, praças e relvados.
Blocos de construção mode'l'na., edifiillos de alturao uniforme, modernos hotels, restaurantes, terTaças,, esco!a•s, cinemJa~. campos de jogos, mercados, estrubelecimentos comerolais de linhas modernas alegres é cheios
de luz.
Correios, telegrafos, telefones, repartições Públicas, selWiços de !Íiguas,
esgôtos e saneamentos, IIUII1ilniação moderna n'I.Lilla pavimentll!Ção das
mais perfeitas e re=endáve.is.
Aproveitamento das suas águas termais e sua esplendioa prada, pontos de acêsso ao alto do Facho Ermidas de Santa Ana e &nto t!l.·ntonio,
cu.J,o primeiro môrll'o é o ponto mais alto dlli costa })Oil'tuguesa.
Interêsse maior oferece o sistema adoptado pa.ra as edificações dss
mllla.S resldeillC:lllis, on'<le o problema da. haib!ltação encontrou solução interessaillúe e justa.
Eis o meu proj.ecto levemente esboçado nas suas llullas gereis.
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