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O Palacete das Águias 
(extractos de monografia a editar pela A.C.E.R.) 
 
(…) No terreno em gaveto entre a Rua Gonçalo Cristóvão e o campo de Ovídio 
instalou-se uma fábrica de cordas com dois cordoeiros que trabalhavam com 
quatro rodas vindos da Praça da Cordoaria de onde, a 4 e 5 de Outubro de 1852, 
haviam sido despejados com outros artífices, por decisão da Câmara Municipal 
do Porto que mandou arrasar todas as rodas, pias, caldeiras e mais apetrechos 
dos cordoeiros, tendo sido estes obrigados a procurar pelos vários sítios da 
cidade em regime de aluguer, quintais, campos ou terrenos devolutos1.   
Foi para este terreno que, em 5 de Novembro de 1856, João Eduardo de Oliveira 
Costa requereu à Câmara Municipal do Porto licença para construir huma 
morada de Cazas na rua Gonçallo Christovão com frente também para o Campo 
da Regeneração (…)2 
(…) Por morte de Narciso José Gonçalves Maia e de acordo com o seu 
testamento, o Palacete das Águias veio a pertencer a D. Isabel Jacinta Moreira 
Maia, conhecida, na época, por «A Viúva das Águias». Nos finais do séc. XIX, 
passava por ser a senhora que melhor e mais caro vestia no Porto – gastava 
cerca de 4.000$00 rs. anuais na modista e possuía no seu guarda-roupa cerca de 
quatrocentos vestidos! (…)3  
_________________________________ 
1 Revista  ‘O Tripeiro’, V série, ano XV, n.º 2, Junho de 1959, pp. 39 

                                  2  A.H.M.P.-Livro de Plantas de Casas, n.º 336 / D-CMP-07-019-336(2) 
3 Revista ‘O Tripeiro’, V série, ano XI, n.º 8, Dezembro de 1955, pp. 252 

 

LOCAL DE ENCONTRO: Entrada do edifício - Praça da República, 210 
ESTACIONAMENTOS: Rua Álvares Cabral, Praça da República (placa do lado sul), Rua Gonçalo Cristóvão 

(zona sob o viaduto), Rua João das Regras. 
FOTOGRAFIAS: permitidas 

 


