




A casa das torres , foi 
mandada construir, entre 
1915 e 1918, por José 
Joaquim Oliveira da 
Fonseca,  emigrante 
felgueirense no Brasil.  

 
O edifício tem três pisos, e 

ainda se podem observar 
algumas das características 
da arquitetura Brasileira. 

 

CASA DAS TORRES  

Casa das Torres (2010) 



A inauguração 
oficial deste 
teatro ocorreu a 
20 de Fevereiro 
de 1921, com a 
presença do 
próprio Fonseca 
Moreira e com a 
representação da 
peça “Feitiço 
contra Feiticeiro”, 
da sua autoria. 
Este imóvel de 
interesse público 
é atualmente a 
Casa das Artes de 
Felgueiras 



 Foi no início do século 
XVIII que uma mulher, 
de nome Clara Maria, 
principiou a fabrico 
deste Pão de Ló. 

 
 Leonor Rosa da Silva 

tornou conhecido o Pão 
de Ló de Margaride 
durante mais de 50 
anos de trabalho. O 
sucesso foi tanto que 
em 1888 foi atribuída a 
esta Casa a designação 
de Fornecedora da Casa 
Real Portuguesa.  

 
 Atualmente, o fabrico 

mantém-se o mais 
artesanal possível, 
mantendo, acima de 
tudo, a qualidade dos 
seus produtos. 

Fabrica do PÃO de LÓ  



Platibanda  
 

Clarabóia 
 
Ferro forjado 
 
Junção de ferro e 

vidro 
 

 



Clarabóia 

 

Ferro forjado 

Platibanda  



No século XIX 



 



               

     Camponeses do século XIX 



A higiene era de ano para ano melhor com a 
recolha de lixo e as redes de esgotos.  

Nas ruas, para melhor a segurança da 
população, havia polícias e bombeiros.  

As pessoas tinham uma vida cómoda, segura e 
saudável 

 



A alta burguesia habitava em ricas e luxuosas moradias;  

As suas moradias, muitas vezes situadas nos arredores das 
cidades, tinham jardins ; 

Havia a classe média que eram os burgueses com menos 
dinheiro;  

A classe média vivia nos novos bairros em confortáveis 
prédios;  

A burguesia tinha uma alimentação abundante e variada;  

Os burgueses gostavam muito dos pratos de carne e dos 
doces. Os burgueses eram os maiores consumidores de 
café, chá, refrescos e gelados;  

Os burgueses interessavam-se pela política ,pela indústria 
,pela música e pela moda.  



Vestidos 
cumpridos  

     Chapéu  

Penteados elaborados  



Vestiam-se igual 
ate aos 6 anos  
 

Depois disso o 
vestuário era igual 
ao dos adultos  
 



Usavam calças, a direito, 
como no nosso tempo  
 

Sobrecasaca 
ou paletó 

Laço ou 
gravata  
 



A nobreza era a principal frequentadora dos 
jardins (passeio público em Lisboa e S. Lázaro 
no Porto ); 

Gostavam de ópera, de teatro, de jogos de 
salão, dos bailes dos clubes e dos café.   



 O povo tinha más condições de vida; 
Trabalhavam desde muito jovens; 
Eram mal pagos; 
O povo vivia em bairros miseráveis, situados nas 

zona mais pobres das cidades;  
 A sua alimentação era pobre, comiam pão, 

batata, toucinho e por vezes bacalhau ou 
sardinha que eram as coisas mais baratas; 

As mulheres tratavam sempre da lida da casa e 
dos filhos e os homens juntavam-se na taberna  
ou na tasca do bairro para beber ou conversar.  
 



Roupa adequada ao 
trabalho  



Sempre de saia  

Sempre com o 
avental 
amarrado na  
cinta  

Fita no cabelo  



    Trabalho realizado por: 
 
  Ana Matilde Pereira Ferreira …………………...Nº3  
  Ana Rita Teixeira Ribeiro ……………………........Nº4 
  Maria Teixeira Ferreira………….......................Nº19 
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