Meio século de história...
Situado nas Avenidas Novas ou cor-de-rosa, como ficaram popularmente conhecidas devido ao
tom dos seus prédios, O Pote, tem já uma história que o seu meio século de existência se
encarregou de construir e engrandecer.
Tudo começou no final dos anos cinquenta numa pequena taberna, como tantas outras que iam
abrindo á medida que a cidade ia crescendo. Muitas, tiveram uma existência efémera, outras, como
o Pote, persistiram ao passar dos anos e fazem história até aos dias de hoje.
Nesses tempos – ainda a anos-luz das tecnologias de hoje – a sociedade convivia em tertúlias
excursionistas pelas tabernas e tascas, onde por entre petiscos e copos de vinho tocava guitarra e
cantava o fado. Dizem inclusive, que foi frequentando e convivendo com estas tertúlias dos
arrabaldes da cidade, que o mestre Malhoa se inspirou para pintar uma das suas obras mais
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emblemáticas "O Fado", obra de inexcedível valor artístico, mas sobretudo cultural, que se encontra reproduzida no Pote.

Os Montenegro…
É no inicio dos anos sessenta que os irmãos Montenegro adquirem o Pote e, mantendo os seus costumes, deram inicio á sua renovação, tarefa que
levam a cabo até aos dias de hoje.
A tradição fadista da casa vai ganhando fama, nomes como: João Braga, Ana Rosmaninho, Manuel "Lindinho" Nobre Costa, José Luís – Mestre
Guerra, "Ti Alfredo" – o marceneiro – Zé Pracana e muitos outros, tornam-se fregueses habituais da
casa e enchem-na de admiradores, mas especialmente de quem apreciava um bom petisco, bom
vinho e bom fado.
No período que antecede 1974, o Pote começa a ser frequentado por figuras públicas da época:
cantores, artistas do teatro de revista, locutores, jornalistas, jogadores de futebol campeões da
Europa. É também por esta altura que é inaugurado o piso superior que, ainda hoje ostenta a
decoração da época, e rapidamente se torna um sucesso. É precisamente nesse dia que com a
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presença do "ti Alfredo Marceneiro" se interrompe a tradição fadista da casa.

A Revolução dos Cravos…
A revolução de 74 chegou e os tempos mudaram, a agitação da época foi vivida no Pote com grande intensidade. Aqui, importantes protagonistas
desta época conturbada, tal como os saudosos Vítor Alves e Melo Antunes, e o ainda hoje nosso cliente e amigo Sanches Osório entre outros, se
reuniram á mesa em sã camaradagem para conspirar – às vezes – mas também para decidir o futuro da Pátria.
Passado este período de maior agitação social, eis que surgem novos clientes com particular destaque para grupos de jovens estudantes, tornando o
Pote no seu local de convívio até aos dias de hoje.

A Mesa do Canto…
Num inspirado dia de convívio, um dos grupos elaborou os estatutos da mesa mais famosa
de todas, "A Mesa do Canto". É um documento singelo, que não deixa de ter para nós um
valor histórico, que reflecte em si, a forma de cultura e de viver de outros tempos.
Por esta altura, o Pote, já com lugar de destaque entre os estabelecimentos hoteleiros da
capital vê a sua história escrita em folhetim, num dos jornais de maior tiragem. Assim, com
vigor sempre renovado, o Pote chega ao virar do Século com a Honra do dever cumprido e
pronto a enfrentar novos desafios.

Deliciosas Colinas – o livro…
Incentivado por clientes e amigos de elevado valor cultural e intelectual, em
especial os nossos particulares amigos, Doutor António Lobo Antunes,
Professor Daniel Sampaio e um jovem jornalista de grande valor, Luís
Osório, um dos mais antigos colaboradores da casa, o João Almeida,
resolveu escrever um livro que foi uma agradável surpresa pelo êxito
alcançado, "Deliciosas Colinas" onde relata a sua experiencia, vivencias e
convivências, no Pote, mas também nesta nossa Lisboa que o acolheu em criança.

A Missão…
Hoje o Pote é um local incontornável no panorama gastronómico e
cultural da cidade.
Sabemos que a cada dia que passa temos a oportunidade de satisfazer os
actuais e novos clientes, e ajudar a fazer história, sendo esta desde
sempre a nossa missão e compromisso com os nossos clientes,
sociedade e país.
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