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Ligado inequivocamente à história da formação 
de professores no Porto através da docência da 
Escola Normal, que exerceu de forma inovadora. 

Aí instalou um “Jardim Botânico” e os laboratórios 
de Fisiologia Vegetal e Química Agrícola.

Posteriormente, entre 1907 a 1910, vem a assumir 
o cargo de diretor interino da mesma escola.

Co-proprietário e Diretor do jornal O Comércio 
do Porto, a partir de 1908, passando então a 
desenvolver uma nova política redatorial e social.

Personalidade multifacetada, destacou-se ainda pelo empenhamento cultural e social 
e pelas inúmeras iniciativas que promoveu e implementou, destacando-se a criação 
de: um museu para promoção das artes e bibliotecas,  instituiu “O Lavrador” (1903), 
folha mensal gratuita dedicada aos agricultores, fundou escolas agrícolas móveis; 
fundou creches em Vila Nova de Gaia e no Porto, entre 1894 e 1921, e organizou festas 
infantis, em várias cidades portuguesas, organizadas segundo um plano pedagógico 
por si traçado.

Incrementou a construção de bairros operários (o do Monte Pedral, em 1889, o bairro 
de Lordelo do Ouro, em 1901, o bairro Xavier da Mota e o do Bonfim) e organizou as 
sopas económicas que chegaram a distribuir mais de 70 000 refeições.

1860-1935
Professor e Diretor da Escola Normal  (1884) 
- Escola Precursora da ESE
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RESIDÊNCIA BENTO CARQUEJA
Situada na área de influência da Escola Superior de Música, Artes e Espetáculo, esta 
residência garante uma proximidade reforçada com os agentes culturais da cidade 
e com o seu vibrante roteiro artístico. O coração palpita nestas artérias preenchidas 
por turistas, lojas, restaurantes, cafés, monumentos, bares, espaços de concertos e 
uma vista delirante sobre o rio e o casario que compõem o puzzle da Invicta.

ACESSIBILIDADES
Linhas STCP | 500, 900, 901, 904, 905, 906
Metro do Porto - Linha D – S. Bento (5 minutos a pé)
Interface Trindade – Linhas A, B, C, D, E, F (15 minutos a pé)
Estação de Comboios CP – S. Bento (5 minutos a pé)
Funicular dos Guindais (7 minutos a pé)

LOCALIZAÇÃO
Travessa da Bainharia n.º 16, 4050-081 PORTO

SERVIÇOS

WWW.SAS.IPP.PT


