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A década de 40 do século XX foi para Espi-
nho um tempo de consolidação da modernidade 
iniciada em finais de Oitocentos. A construção so-
cial da Praia, que se fez nas décadas anteriores, 
culminou com o nascimento de um conjunto de 
equipamentos, de que são exemplo o atual edifício 
dos Paços do Concelho, o antigo Palácio Hotel, o 
Cine-Teatro S. Pedro e a Piscina Solário Atlântico, 
que este ano comemora 75 anos de vida, e que 
continua a ser considerada um verdadeiro ex-libris 
da cidade de Espinho.

A sua construção ficou a dever-se à Em-
presa de Melhoramentos de Espinho, que teve a 
concessão do equipamento durante duas décadas, 
sendo posteriormente entregue à Câmara Munici-
pal de Espinho. Uma palavra de apreço para o Dr. 
Augusto de Castro Soares, à época da construção 
da piscina, presidente da Câmara Municipal de Es-
pinho, pessoa que foi sempre um grande impulsio-
nador da obra.

A piscina pública foi durante várias déca-
das um ponto de encontro no Estio para várias 
gerações de espinhenses, que faziam do local um 
espaço privilegiado para o veraneio. Um espaço 
aprazível, de enorme bom gosto, que recebia fa-
mílias de turistas que todos os anos vinham para 

Espinho e que tiravam partido do melhor da sua 
vasta programação sazonal. Desde os banhos ao 
serviço de restauração, do cinema e das exposi-
ções às elegantes festas e “soirées” dançantes, ao 
som de uma ou duas magníficas orquestras que 
atuavam diariamente, não esquecendo a cabine 
de som, com boa música e publicidade. Terminado 
o verão, o salão nobre foi um palco privilegiado 
para a realização de grandes bailes e festas, orga-
nizadas por várias associações locais.

É um privilégio enquanto autarca presidir 
às comemorações dos 75 anos deste espaço em-
blemático da nossa cidade e poder afirmar que o 
executivo camarário tudo fará para dignificar a sua 
nobreza e serviço, e preservar as suas vivências, 
para que os espinhenses se sintam orgulhosos da 
sua Piscina, honrando a tradição do que de melhor 
a “Pérola do Atlântico” tinha para oferecer.

Um agradecimento especial aos homenagea-
dos e a todos os espinhenses, que com o seu tra-
balho, dedicação e amor à Piscina Solário Atlântico 
contribuíram para o seu prestígio e bem público.

PINTO MOREIRA     
Presidente da Câmara Municipal de Espinho         

UMA OBRA EMBLEMÁTICA





Domingos Alvão nasceu na freguesia da 
Lapa, no Porto, em 1869, cidade onde viria a fale-
cer em 1946. Desde cedo mostrou interesse pela 
fotografia. Trabalhou com Emílio Biel, estagiou em 
Madrid e foi operador-gerente do Foto-Velo Clube 
de Leopoldo Cyrne. Em 1902 fundou a casa de 
fotografia Alvão, no n.º 120 da Rua de Santa Cata-
rina, no Porto. Teve como aprendiz Álvaro Cardoso 
Azevedo, que se tornaria gerente da Casa Alvão 
em 1921, firma que em 1924 se passou a designar 
de Casa Alvão e Companhia em sociedade com Ál-
varo Cardoso Azevedo, fotógrafo que em 1937 se 
tornou o único proprietário da firma, então desig-
nada por Alvão & C.ª, Sucessor.

Domingos Alvão participou com os seus 
trabalhos em várias exposições nacionais e inter-
nacionais alcançando vários prémios, colaborou 
com várias revistas e muitas das suas fotografias 
foram publicadas em colecções de postais e em 
álbuns. Os retratos da Casa Alvão eram famosos 
pela sua enorme qualidade. Dos vários trabalhos 
que a Casa realizou destaca-se o conjunto de foto-
grafias sobre a região vinícola do Douro, relaciona-
do com a produção, transporte, engarrafamento e 
exportação do Vinho do Porto. Grandes empresas 
portuguesas e Câmaras Municipais requisitaram os 

grande muro virado a poente que ano após ano 
era derrubado pela força das sucessivas invasões 
do mar, que se faziam sentir na estação das chu-
vas.

Mas também foi na Piscina que muitas gera-
ções de espinhenses aprenderam a nadar, que se 
realizaram as primeiras provas e campeonatos de 
natação, que se ouvia boa música francesa, italia-
na, espanhola e inglesa, que se visionava um bom 
filme de Charlot no Cine-Piscina, que se dançava 
diariamente ao som de duas orquestras, com um 
programa sempre muito atrativo de festas durante 
o mês de Agosto, e que despontavam os primeiros 
amores e namoros. As assinaturas podiam ser se-
manais, mensais e para toda a época estival, com 
grandes regalias para os accionistas. 

 Das sociabilidades muito havia para dizer, 
especialmente do cosmopolitismo inerente a um 
espaço social desta natureza, que fazia jus à boa 
publicidade: “A melhor da Península e uma das 
melhores da Europa”

A banhos!

ARMANDO BOUÇON
Diretor do Museu Municipal de Espinho           

A FOTOGRAFIA ALVÃO E A 
PISCINA SOLÁRIO ATLÂNTICO

seus serviços e daí, deduzirmos, que tenha surgido 
uma encomenda feita pela Câmara Municipal de 
Espinho para a realização do trabalho fotográfico 
sobre a Piscina Solário Atlântico, que resultou num 
conjunto de 21 fotografias a preto e branco, com 
datação provável entre o ano de 1943, da inaugu-
ração da Piscina, ao final da década de 40 do sé-
culo XX, espólio que pertence ao Centro Português 
de Fotografia, que autorizou a sua utilização para a 
exposição e catálogo dos 75 anos da Piscina.

A Casa Alvão fotografou todas as áreas ex-
teriores da Piscina salientando a sua singular arqui-
tectura, a zona interior de acesso às cabines ves-
tiário e do bar/restaurante, os tanques “Atlântico” 
e “Espuma do Mar”, os “tobogans”, os solários e 
todo o seu conjunto interior, reforçando a impor-
tância das três pranchas de saltos como a imagem 
de marca de tão nobre equipamento.

Depois deste trabalho da Fotografia Alvão, 
muitas fotografias de outras proveniências foram 
surgindo, incluindo várias imagens aéreas, dos sal-
tos para a água, da cabine de som, do pequeno 
parque infantil, da presença de famílias que todos 
os anos faziam a vilegiatura em Espinho, dos jan-
tares e festas no Salão Nobre, e da destruição do 





Quando, em finais dos anos 20 do século 
passado, o Governo resolveu regulamentar o jogo 
em Portugal, escolheu as 4 zonas turisticamente 
mais avançadas do Pais para aí funcionarem os Ca-
sinos onde se poderia legalmente jogar – Estoril, 
o ano inteiro, por estar perto da capital, Figueira 
da Foz, Espinho e Póvoa do Varzim, 6 meses por 
ano. Rapidamente estas praias se distanciaram de 
todas as outras, procurando ultrapassar-se umas 
às outras, através da criação de novas distracções 
para os seus frequentadores.

Foi assim que, em Junho de 1943, foi inau-
gurada em Espinho uma piscina olímpica de água 
salgada, a melhor da Península, com dois ginásios 
e uma sala de chá. No ano seguinte, abriu, com um 
baile de gala, o “Salão Nobre” da Piscina. 

Espinho passou a oferecer diariamente aos 
seus veraneantes uma piscina de água salgada: 
com três instrutores de natação – o “Duque da Ri-
beira” para as primeiras braçadas, Álvaro Coelho, 
antigo nadador do F.C.P. para aperfeiçoamento e 
Humberto Costa, antigo campeão nacional, para 
os saltos; com 2 trampolins, uma prancha de sal-
tos (3, 6 e 10 metros), 2 escorregões e uma pis-
cina infantil; uma sala de chá na Piscina, com um 
conjunto musical de Lisboa (o melhor de Portugal) 

da natação, os nadadores espinhenses dominaram 
quase por completo a natação nortenha desde 
meados dos anos 40 até meados dos anos 50. Em 
1945 um espinhense foi pela primeira vez campeão 
do Norte (50 m livres e 50 m costas Iniciados). 
Depois, houve sempre um espinhense campeão do 
Norte, tendo em 1951, ganho 14 títulos do Norte 
entre Juniores (11) e Seniores (3). O núcleo duro 
do Sport Clube do Porto, unanimemente tido como 
o mais forte clube de natação do Norte, era com-
posto por 4 espinhenses, produto da Piscina. Já 
mesmo depois de terem deixado de competir ofi-
cialmente ainda os espinhenses eram convidados 
para competições importantes, como a inaugura-
ção das piscinas das Taipas (a 1ª. a Norte do Dou-
ro), do Aviz, da Figueira da Foz (onde os saltado-
res de Espinho foram considerados os melhores de 
Portugal) e o torneio de natação e saltos Norte de 
Portugal – Galiza, realizado na piscina de La Toja 
em Vigo. Foi ainda um espinhense que venceu a 1ª 
travessia do Ave a nado em Vila do Conde.

Foi, portanto, enorme a contribuição da Pis-
cina para a época áurea de Espinho.

ANTÓNIO ALBERTO CALHEIROS LOBO

A PISCINA SOLÁRIO ATLÂNTICO

a tocar das 17 às 19h; um salão de dança, tam-
bém na Piscina (Salão Nobre) com uma orquestra 
portuguesa, outra argentina e variedades, aberto 
das 22 às 2h; um parque infantil com baloiços e 
uma pista para carros de pedais; um salão de dan-
ça no Casino (Salão Nobre) com uma orquestra 
portuguesa, outra europeia e variedades interna-
cionais, aberto das 22 às 2h; um salão de dança 
no Casino (Boîte) com duas orquestras espanholas 
e variedades internacionais, aberto das 22 às 4h; 
uma praça de touros; 3 cinemas com sessões à 
tarde e à noite; uma esplanada, rodeada de cafés 
com bilhares e com música de fundo, que era uma 
verdadeira “passerelle” para desfile de elegâncias.

Espinho tornou-se, assim, a mais apetecida 
estância de veraneio de Portugal, com frequentado-
res vindos de todo o País, do Minho ao Algarve, de 
Trás-os-Montes e Beiras ao Alentejo, além de espa-
nhóis, brasileiros, franceses, etc. Também, com a 
Piscina, a natação e os saltos para a água, tiveram, 
em Espinho, um enorme progresso.

Sendo impossível o confronto com Lisboa, 
com duas piscinas de água quente (Algés e Ho-
tel Estoril) e treinadores estrangeiros (refugiados 
de guerra) dentro das mais actualizadas técnicas 





É uma obra notável, considerada duran-
te muito tempo, a maior piscina atlântica da Pe-
nínsula Ibérica e a sua construção representou 
na época, uma das mais relevantes valias para a 
nossa cidade. O seu ambiente era único e indis-
cutivelmente, alguns dos melhores momentos da 
meninice e juventude de várias gerações se en-
contram associados àquele espaço, representando 
certamente, apontamentos felizes e inesquecíveis 
nas suas memórias.

Em Espinho, o início da aprendizagem e 
da prática da natação, nas suas vertentes lúdica, 
pedagógica e desportiva, encontra-se inevitavel-
mente ligado à Piscina Solário Atlântico. Com efei-
to, só após a sua inauguração e abertura, nesse 
longínquo verão de 1943, se pode falar ou consi-
derar a natação como prática corrente na nossa 
terra. Dando continuidade à iniciativa do Centro 
de Aprendizagem da própria Empresa de Melho-
ramentos de Espinho, Sporting Clube de Espinho, 

Tendo em conta as características do seu 
tanque de 50 metros, a Piscina Solário Atlântico 
foi também escolhida pela Federação Portuguesa 
de Natação como palco para vários Campeonatos 
Nacionais de Natação; logo no ano de abertura, 
em 28 e 29 de Agosto, e depois em 1947, 1951 e 
1965. Neste último ano e nos derradeiros campeo-
natos nacionais que decorreram na Piscina Solário 
Atlântico, foram ali coroados campeões nacionais 
de natação os nadadores da Associação Académi-
ca de Espinho, Rui Quinta e Luís Sampaio Maia.

Com o advento das piscinas cobertas e cli-
matizadas que começaram a surgir em todo o país 
a partir dos anos setenta, a piscina perdeu natu-
ralmente o seu protagonismo na área da natação 
desportiva, mas, 75 anos após a sua abertura, a 
Piscina Solário Atlântico continua a constituir um 
“ex libris” da nossa cidade e para a população, um 
espaço de lazer único.

ADRIANO FRANCISCO DE ALMEIDA

75 ANOS DA PISCINA 
SOLARIO ATLANTICO

Associação Académica de Espinho, Centro de Na-
tação da Mocidade Portuguesa e Clube Náutico da 
Costa Verde ali estabeleceram durante os meses 
de verão, as suas escolas de natação. 

No que se refere à prática desportiva, pode-
mos também afirmar que, tendo em conta a qua-
lidade das suas instalações, durante quase duas 
décadas “todos os caminhos” da natação desporti-
va do norte do país passaram pela Piscina Solário 
Atlântico. Durante muitos anos, festivais de nata-
ção, exibições de ballet aquático (agora natação 
sincronizada), concursos e campeonatos de saltos 
para a água e até espectáculos musicais foram ali 
realizados. De 1946 até ao início dos anos 50, de-
correram os Campeonatos de Natação de Espinho, 
uma iniciativa da secção de natação do Sporting 
Clube de Espinho dirigida pelo saudoso Prof. Silvé-
rio Vaz, reservada a nadadores de Espinho e arre-
dores, não federados.  



ALVÃO, Domingos, Piscina Solário Atlântico. PT/CPF/ALV/006017. Imagem cedida pelo Centro Português de Fotografia.



PISCINA SOLÁRIO ATLÂNTICO

O SONHO TORNOU-SE REALIDADE

Com o decreto da regulamen-
tação da lei do jogo de fortuna e 
azar de 3 de Dezembro de 1927, as 
sociedades concessionárias dos no-
vos casinos, em consonância com 
os municípios, foram obrigadas à 
construção de um conjunto de in-
fra-estruturas de cariz cultural e de 
lazer. Em Espinho, a reestruturação 
de velhos espaços e a criação de no-
vos edifícios com a intenção de mo-
dernizar e tornar a estância balnear 
mais apelativa surgiu na década de 
30 do século XX e, em especial, com 
o decorrer da década de 40. O Casi-
no, o Palácio-Hotel, os actuais Paços 
do Concelho, a Piscina e o Cine-Tea-
tro S. Pedro, exemplificam bem essa 
época de mudança.
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O papel desempenhado por 
várias sociedades de melhoramentos 
que se foram formando e que tive-
ram por missão impulsionar o de-
senvolvimento da terra, também se 
fez sentir no processo de construção 
da piscina pública. A história da sua 
edificação começou em 16 de Março 
de 1938, data em que foi presente à 
Câmara Municipal um requerimen-
to assinado pelos irmãos Agostinho 
e Alberto Calheiros Lobo e José de 
Almeida Francez, no qual manifesta-
vam o desejo de instalar no norte de 
Portugal uma piscina onde se pudes-
sem praticar “todos os desportos de 
natação, [e] cujo melhor local para a 
sua instalação seria no terreno que 
confronta[va] do norte com a rua 
13, do sul com a rua 17, do nascente 
com a rua 4 e do poente com a es-
planada à beira-mar.” .





Na sequência desse desejo ex-
presso, solicitavam a cedência do ter-
reno inserido no espaço compreen-
dido pelas respectivas ruas, afim de 
poderem executar o seu plano. Os 
signatários informaram a autarquia 
que o projecto da obra incluía “to-
dos os aperfeiçoamentos modernos, 
muito superiores aos dos estabele-
cimentos congéneres existentes em 
Portugal, podendo ombrear com as 
melhores piscinas estrangeiras, sen-
do o seu custo de algumas centenas 
de milhares de escudos.” O sonho 
tornou-se realidade quando, em 2 de 
Outubro de 1940, a Câmara Munici-
pal, presidida pelo Dr. Augusto Braga 
de Castro Soares, grande defensor 
e entusiasta da obra, resolveu abrir 
concurso para a construção de uma 
piscina-solário.





A EMPRESA DE MELHORAMENTOS 
DE ESPINHO

A proposta, memória descri-
tiva, orçamento e plantas para a 
construção e exploração, durante 
20 anos, de acordo com o regula-
mento do concurso, de uma pisci-
na-solário, com campo de ténis e 
minigolfe, foi apresentada à Câma-
ra Municipal em 13 de Novembro 
de 1940. A elaboração da respec-
tiva proposta foi da competência 
da Empresa de Melhoramentos de 
Espinho – Sociedade Anónima de 
Responsabilidade Limitada, com 
sede e escritório na rua 8, núme-
ro 271. A constituição definitiva da 
Sociedade de Melhoramentos rea-
lizou-se por escritura notarial em 
15 de Novembro de 1941.
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ALVÃO, Domingos, Piscina Solário Atlântico. PT/CPF/ALV/006019. Imagem cedida pelo Centro Português de Fotografia.



Dessa sociedade por acções fez 
parte o médico Agostinho Calheiros 
Lobo, os industriais Antero Calheiros 
Lobo, José Alberto Calheiros Lobo, 
José de Souza Almeida Francês, Lino 
Marílio do Nascimento, os proprietá-
rios António Augusto de Vilar Sarai-
va e António Cardoso de Freitas, e os 
comerciantes Belmiro Ribeiro, José 
Augusto Rezende Júnior, Mário Pinto 
Bizarro e Mário Victor Marques Gui-
marães. Os irmãos Agostinho e Ante-
ro Calheiros Lobo e José Augusto Re-
zende Júnior foram autorizados, em 
nome da sociedade, a outorgar e assi-
nar o contrato de concessão da cons-
trução e exploração da piscina-solá-
rio. Alguns destes sócios, juntamente 
com outros elementos, integraram os 
corpos gerentes.



ALVÃO, Domingos, Piscina Solário Atlântico. PT/CPF/ALV/006023. Imagem cedida pelo Centro Português de Fotografia.



O PROJECTO

O projecto foi elaborado pe-
los arquitectos portuenses Eduardo 
Martins e Manuel Passos, sendo de-
pois submetido à Comissão de Esté-
tica que o aprovou por unanimida-
de e, também, enviado à Comissão 
do Domínio Público Marítimo para 
se pronunciar. O orçamento apre-
sentado importava em 971.587$37. 
Do projecto inicial constava a cons-
trução de um tanque com 50m de 
comprimento por 20m de largura 
e um outro tanque, para crianças, 
de 10m x 9m. Trezentas cabines-
vestiário, instalações para diversas 
espécies de banhos, ginásio e bar 
“dancing” e, ainda, bancadas em ci-
mento com lotação para 1000 pes-
soas, entre outras zonas de lazer.





O projecto acabaria por ser 
ampliado com mais trinta metros, 
tendo sido a empreitada geral ad-
judicada ao construtor civil Antó-
nio Catarino da Fonseca por cerca 
de dois mil contos. Finalmente, no 
Verão de 1942, começavam as tão 
desejadas obras. A construção do 
campo de ténis e do mini-golfe não 
foi concretizada, e em sua substi-
tuição foi construído um parque 
infantil, denominado “Paraíso das 
Crianças”, que ocupava o quarteirão 
situado entre a piscina e o ring de 
patinagem. O parque infantil dispu-
nha de uma pista para bicicletas e 
triciclos, rampas, balancés, pontes e 
outros divertimentos. 





UMA MARCA DISTINTIVA 
DA CIDADE

Em 10 de Julho de 1943, e 
após um ano de intenso trabalho, 
era inaugurada a Piscina Solário-
-Atlântico. Com uma área total de 
6.200m2, o seu interior compreen-
dia um tanque de 50x22m denomi-
nado “Atlântico”, com profundida-
de de 1,20 a 5m, outro de 20x10m, 
para crianças, denominado “Espu-
ma do Mar”, com a profundidade 
de 0,80 cm, balneários diversos e 
para banhos de imersão, cabines 
individuais e colectivas, solários e 
ginásio. O bar e o restaurante con-
feriam ao recinto o aspecto próprio 
de uma grande obra. Por cima do 
solário principal (com capacidade 
para 600 pessoas) havia lugar para 
a colocação de bancadas amovíveis.





A imagem de marca da pis-
cina estava e continua a estar bem 
patente nas suas três pranchas de 
saltos (3, 6 e 10 metros), hoje de-
sactivadas. Existiam ainda dois 
trampolins que ladeavam as pran-
chas, “tobogans” e colchões flu-
tuantes, manufacturados com lã e 
cortiça. As piscinas são alimentadas 
com água do mar, na época da sua 
construção, captada em seis poços, 
água que era filtrada e renovada 
constantemente, e a sua iluminação 
profusa transmitia uma excelente 
visão nocturna.





Quem passeava na marginal 
e observava os veraneantes a salta-
rem das pranchas da Piscina, depa-
rava-se com um epectáculo absolu-
tamente admirável, sobretudo se o 
salto era efectuado da terceira e úl-
tima prancha. Os saltos para a água 
constituíam uma imagem de marca 
deste espaço de lazer. Exímios salta-
dores, de Espinho e de fora da terra, 
“disputavam” entre si o melhor salto, 
muitos vezes fazendo com que ins-
tantaneamente os frequentadores 
da Piscina parassem no tempo e fi-
cassem estupefactos e em silêncio a 
observarem o desempenho dos sal-
tadores e a qualidade dos seus mer-
gulhos. Os mais arrojados faziam o 
tradicional “mortal” e os saltos com-
binados com dois ou três saltadores.



ALVÃO, Domingos, Piscina Solário Atlântico. PT/CPF/ALV/006281. Imagem cedida pelo Centro Português de Fotografia.



A cerimónia de inauguração 
contou com a presença dos alunos 
das classes infantil e juvenil da es-
cola de educação física do S. C. de 
Espinho, orientados pelo professor 
Silvério Vaz, e com os nadadores do 
Sport Algés e Dafundo, Associação 
Portuense de Natação, Associação 
Aveirense de Natação e Associa-
ção de Natação de Coimbra. Das 
diversas provas realizadas destaca-
ram-se uma demonstração de Polo 
Aquático com arbitragem de Besso-
ne Basto e os saltos de prancha fixa 
e trampolim. O desportista Alberto 
César Machado ocupava o lugar de 
director técnico da piscina.





Servindo desde a sua abertura 
como local de aprendizagem de na-
tação para diversas gerações de es-
pinhenses, o espaço, durante alguns 
anos, continuou, também, a ser utili-
zado para provas de natação, saltos 
e pólo aquático. O restaurante e bar 
de apoio, assim como o salão nobre, 
inaugurado em Julho de 1944, ani-
mavam com os seus jantares-con-
certo, bailes e festas, as noites espi-
nhenses. Actualmente este espaço 
de lazer, que foi restaurado nos finais 
da década de 90, continua a ser mui-
to frequentado e é uma das princi-
pais referências turísticas da cidade. 





“Espinho, com a sua moderna 
e ampla Piscina-Solário Atlântico, 
que pode sem favor considerar-se 
entre as melhores da Europa, tanto 
pela vastidão da sua área, como pe-
los aperfeiçoamentos que possui e 
vantagens que oferece. É um recin-
to ideal que se apresenta (…) com 
excepcionais condições de higiene, 
segurança e conforto, de que ape-
nas resultam vantagens para a na-
tação. (…) Assim, Espinho valoriza-
se com a sua piscina que constitui 
um dos seus mais frisantes ex-líbris. 
Que pena não podermos dizer o 
mesmo em relação ao Porto …”

                                                                                  
In “O Comércio do Porto”, 
5 de Agosto de 1944





Durante muitos anos a praia 
de Espinho foi sujeita a frequentes 
invasões do mar, que punham em 
risco a segurança de habitações e 
equipamentos situados na esplana-
da junto ao mar, em plena rua 2. Um 
dos equipamentos que mais sofreu 
com as intempéries foi a Piscina So-
lário Atlântico e o seu muro virado 
a poente. Era raro o ano em que o 
muro não fosse destruído na época 
das chuvas. O Inverno de 1946/47, 
particularmente agressivo, derru-
bou o muro de proteção e o ginásio 
situado na parte norte/poente. De-
vido a esta situação e em algumas 
fotografias da Piscina, podemos vi-
sualizar a existência de uma veda-
ção construída em madeira.
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