O EºXEMPCO RORTLJENSE
Oque dm ser

um «calé»
como r.uneo
d

soei dada
s catés em Portugal tõm sido
agora oxclusl vamonlo aiO
.
tobre de revoluclonorlos pro·
at.~

f1sslonaes, ponto ele rounlfio transucclonal de comorclanttis mlll-Olanos ou apagado es11alr cimento
<lo caturrlsmo d" velhice. Era ne·
-0essarlo eformar, pois, l'~sa dura
llslonomla ele um gcnc ro de dls·
trac("(lo e aflucncla soclul quu pMe
desempenhar na vltla do comunl-0ocAo um papel extensl "º a lodos
- homens e senhoras.
1·I
Os caf•·S em Espanha podom servir de exemplo. Silo o segundo lar
<la ramllla. As senhor11ll, om agru·
pamentos faml liar~s ou ele rela<:lles de lntlmldaclc rrequcnlum·
nos, animam-os com a sua gen·
tllil?.8, .. 1gnltlcam-os com o sou res·
C)Olto.
Com este crlterlo acaha de durse entro nós o exem lo do que de·
vo ser um café. Trat11-se do novo
-0stahclccl111ento desta classe, que
vem ele Inaugurar-se num dos
grnndos pontos centrnos do Porto, á onlrada da rua de Santa Ca·
tnrlna. E' um dos mols nobre·
monto suntuosos que conhecemos,
oelo que so Jus1111t-a hcm o sou titulo: Macestlc, Tem um salão
~rand oso dl! cubagem o beleza
decorativa e um servlco cm que
110 revela uma dlsllnçAo e uma
urhanldade lncomparavels.
As senhoras da molhor soclo·
-Oade portuense rrequcnlam·o e
.aqui está o exemoto aberto para
uma nova e grata functto do café
'TIO nosso palz. E' quo a trcquencla
fõra selecclonada, ac molde a
conslllul· la a elite d.1 capllal elo

Fachada 1>rincipal do Café Magosllc

<111. eF mcdlcos. os advorcados e as demais categorias
da mcntnlldadc, do gosto e
do esplrllo.
Apesar desta selecção, as
pessoas que ainda nAo so
hnbltunram a rrequenlar o
Ala11~stil: o que se podem
ali sonllr condtiznamento entram se m acanhamt<nlo,
porque lá ntto encontram o
exclusivismo do reducto que
caract~rlsa a maioria dos
outros cafés - •fortes charbroh das conjuras, antlpa.
llcos escrllorlos do mlllclantsmo.
A lnlclallva do magnHl co
m<•lhornmonto deve-se a um
nuclco ele raPll7.eS lncansavol ~ e lnlcllgontcsquo 11 ulto
anrnm o progresso da cidade lnvlcl!1. Trata-se pois de
um grupo do bo s amigos a
quem dlrlrclmos os nossos
gratos o efusivos parabons
em nome do Incremento urbano do Porlo.

Porto, fevereiro de 1923.
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Asputo do salão

de Moura.

