
Torreão Restaurante|Bar / SAOM 
 
Situado na zona histórica do Porto, no jardim de um edifício do séc. XVIII, existe um troço 
das muralhas Fernandinas. Em 1923, os seus herdeiros venderam-no e dois anos após 
passa a sede do Oporto British Club. Em 1976 a Segurança Social protocolou com o Dr. 
João Rebello de Carvalho a instalação do SAOM. 
 
Após a saída do Oporto British Club a casa foi ocupada por uma comissão de moradores 
e em 1976 a Segurança Social protocolou com o Dr. João Rebello de Carvalho a 
instalação do SAOM. 
 
Entre 2011 e 2012, o edifício sofreu importantes obras de requalificação, encontrando-
se atualmente dotada de todas as comodidades necessárias para o funcionamento dos 
serviços que nele agora se encontram instalados. 
 
Em 2006 teve início o projeto "Dar Sentido à Vida" que visa dignificar e reinserir 
socialmente pessoas em situação de sem-abrigo ou em grave risco de exclusão social, 
através de uma rigorosa formação na área da hotelaria e restauração.   
É neste espaço que terá lugar o nosso próximo Informal Business Drinks, com toda a 
beleza do Torreão Fernandino onde se destaca a esplanada com excelente vista sobre o 
rio Douro. Foi nele que se instalaram tropas liberais durante o Cerco do Porto. 
 
O Restaurante Torreão pertence ao SAOM, Instituição de Solidariedade Social, e serve 
de suporte desta grande instituição como instrumento de luta contra a pobreza. Uma 
forma de dinamizar e treinar competências, uma prova de que também o sector social 
pode e deve ser empreendedor. 
 
Já foram desenvolvidos e concluídos 12 cursos nas áreas de Ajudante de Cozinha, 
Empregado de Mesa e Empregado de Andares e 7 cursos pré-profissionais de Iniciação 
à Pastelaria, com excelentes resultados tanto na conclusão da formação como na 
inserção profissional.   
 

 
Torreão Bar and Restaurant belongs to SAOM, a charitable institution that serves as an 
instrument in fighting poverty, by stimulating and providing the necessary skills and 
training to foster employment. This institute is proof that the social sector can, and 
should be, entrepreneurial. 
 
Located within the historical centre of Porto, the Torreão Bar and Restaurant is inside a 
16th century building, with a section of the Fernandine wall visible. It was at this very 
spot that the liberal troops settled during the Porto siege. 
 
In 1923 its heirs sold the building and two years later it became the headquarters of the 
Porto British Club. 
 



After the Porto British Club left the house it was occupied by a committee of residents 
and in 1976 the Social Security, together with João Rebello de Carvalho, proceeded with 
the creation of SAOM. 
 
Between 2011 and 2012 the building underwent major redevelopment works and is now 
equipped with all the necessary amenities for the operation of the Torreão Bar and 
Restaurant. 
 
In 2006 the project "Giving Direction to Life" began, aiming to dignify and socially 
reintegrate homeless people and those at serious risk of social exclusion through 
rigorous training in the areas of hotel and catering. 
 
Twelve courses have been developed and completed in the areas of Kitchen Assistant, 
Table Staff and Floor Staff as well as seven pre-professional courses, in areas such as 
Pastry, with excellent results both in the completion of the training and in professional 
integration. 
 


