
SAUDAÇÃO

50º Aniversário da Cooperativa Artística Árvore

A Árvore - Cooperativa de Atividades Artísticas, C.R.L., um espaço de liberdade e de criação artística, 
foi fundada em 1963 por um grupo de jovens artistas plásticos, em que pontificavam nomes como 
José Rodrigues, Armando Alves, Ângelo de Sousa e outros, que assim concretizaram um sonho e uma 
ambição com o amor com que sempre se tentam os sonhos, celebra 50 anos. Esse grupo deu vida a  
uma instituição que se afirma hoje, com 50 anos de existência, uma Árvore com raízes bem firmes e a  
vastidão  das  suas  frondes,  ultrapassam  de  longe  a  ambição  e  o  sonho  dos  seus  fundadores. 
Profundamente ligada à renovação cultural da cidade do Porto, a Árvore fez sua a meta de renovar 
mentalidades. 

Nesse sentido, recuperaram a até então abandonada e em ruínas Casa dos Albuquerques, um edifício 
de 1767 que incluía nos seus terrenos a Quinta das Virtudes. Em 1971 foi inaugurada uma nova e  
luminosa galeria, assim como um auditório. Na cooperativa foram ainda criadas oficinas de trabalho, 
abertas a  qualquer artista,  para serigrafia,  gravura,  litografia e cerâmica,  assim como entrou em 
funcionamento um laboratório de fotografia. A instituição organiza regularmente ateliers livres de 
pintura, desenho, fotografia, serigrafia, litografia, gravura e cerâmica.

Aqui se fizeram colóquios, ciclos de cinema, jornais falados, teatro, ciclos de música, entre muitas 
outras atividades culturais. Colaborou-se com várias associações, fundações, museus e autarquias. 
Expuseram-se ao longo destes 50 anos, nas salas da Cooperativa, centenas de pintores, escultores, 
fotógrafos, designers e arquitetos. 

Esta  instituição conseguiu  mesmo sobreviver  a  um atentado  bombista em 1976,  perpetrado por 
alguns sectores ressabiados contra o 25 de Abril e contra o espaço de Liberdade e Cultura que a 
Árvore  personificava,  destruindo  parcialmente  o  edifício  do  séc.  XVIII  que  esta  instituição  tinha 
anteriormente recuperado da ruína.

Como  espaço  de  liberdade,  esta  instituição  moderna  e  em  permanente  renovação  tem  tomado 
medidas que lhe conferem um grande grau de estabilidade e lhe permitem manter uma profunda 
ligação aos valores culturais do Porto e da região Norte. 

Prova disso são as inúmeras distinções atribuídas à Instituição:

• Medalha  de  Mérito  Cultural  "Honor  Alit  Artes",  conferida  no  Centenário  da  Sociedade 
Nacional de Belas Artes, em 2001;

• Título  de  Pessoa  Coletiva  de  Utilidade  Pública,  conferido  pela  República  Portuguesa  -  
Presidência do Conselho de Ministros, em 1984.

• Medalha de Mérito – Grau Prata, conferida pela Câmara Municipal do Porto, em 1985;



• Título de Membro Honorário da Ordem do Infante Dom Henrique, conferido pelo Presidente 
da República, em 1992;

Ao longo destes anos, a Árvore contribuiu para a divulgação, criação e educação artística na cidade, 
criando uma oferta cultural distintiva no Porto, que importa apoiar e continuar a promover.

Gratos  pelos  relevantes  serviços  prestados  à  Cidade  e  à  cultura  nacional,  propomos  à  Câmara 
Municipal:

1. Uma  saudação  pelo  50º  aniversário  da  Cooperativa  Artística  Árvore,  envolvendo  nesta 
saudação  todos  aqueles  que  o  tornaram  possível,  nomeadamente  os  seus  fundadores, 
direção, artistas e técnicos;

2.  A atribuição da Medalha de Mérito - Grau Ouro.

Porto, 19 de Março de 2013

O Vereador

da CDU – Coligação Democrática Unitária

(Pedro Carvalho)

Esta proposta foi aprovada por unanimidade


