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LIVRARIA LELLO AO SERVIÇO DA CULTURA 
E DO PORTO
O peso da história, a responsabilidade de ser, dia-
riamente, a montra do Porto diante do mundo, 
e um amor genuíno aos livros e aos autores, que 
atravessa o tempo, são os alicerces seguros do 
compromisso da Livraria Lello para com a cidade 
que é sua casa. 

Assumimos, assim, o papel de embaixadores da 
cultura na cidade do Porto, sendo, desde 1906, 
ponto de passagem obrigatório para leitores e 
amantes das letras e das artes. 

E assumimos como muito nossa a missão de pôr 
o mundo inteiro a ler. Porque um mundo com 
mais livros é um mundo mais culto e, por isso, 
um mundo mais feliz. 

É enquadrado nesta missão, e como forma de 

AURORA PEDRO PINTO
Administradora da  Livraria Lello

LITERALMENTE CANDIDATOS | LIVRARIA LELLO

promover o exercício informado da democracia, perpetuando o espírito democrático que sem-
pre povoou a Livraria Lello – ponto de encontro de f iguras de relevo da causa republicana, e dos 
princípios que formam a base da democracia atual –, que recebemos dentro de portas aqueles 
que pretendem estar à frente dos destinos da nossa cidade, nos próximos quatro anos, para 
uma conversa informal em torno do Porto Literário, de livros e autores que o marcaram. Ficamos 
a conhecer um lado menos mediático, mais íntimo destes candidatos, que abrem a porta do seu 
mundo privado na Livraria Lello.
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PORTO: “UM PONTO DE ESPANTAÇÃO!”
Uma cidade é um livro aberto. A Livraria Lello é o 
Porto de onde partem todas as ruas da Invicta. Po-
dia ser aqui, mesmo em frente à Torre dos Clérigos, 
o quilómetro zero da cidade que milhares de escri-
tores diversificados percorreram numa literatura 
paralela ao tempo e à toponímia onde vivem ainda 
Camilo, Garrett, Herculano, Júlio Dinis e Ruben A. 

Agustina e Eugénio esperam ainda a placa que 
Manuel António Pina diria ser a marca de gigões 
e anantes, mas calma ainda não é o fim… Não fal-
tam os vivos como Mário Cláudio que, entre Camilo, 
Broca e Tiago Veiga, vai fazendo a sua autobiogra-
fia de Nobres e Barnabés das Índias que, mesmo 
escrevendo «apenas» em vez de «só», nunca quise-
ram deixar de ser plebeus.

O Porto que Óscar Lopes nos ensinou é uma cidade 
literária onde a história traz a marca liberal da bur-
guesia e vale sempre a pena citar Pacheco Pereira 
quando lembra que “O Porto não é a cidade dos anjos nem a cidade da luz, nem a cidade branca. 
É feita de uma pedra onde todas as partes brilham – e, no entanto, é escura, sólida, tensa, pesada. É 
feito de mica que é um pequeno espelho mineral, de quartzo que pode ser absolutamente transpa-
rente, ou de feldspato, de cor sedosa, vagamente rosa”.

É esta a fórmula granítica que aparece quase sempre a adjetivar a cidade onde Eugénio vê “apenas 
a pequena praça onde eu aprendo, metodicamente, todos os dias a ser árvore”.

Nesta mistura de citações avulsas, falta lembrar a declaração de Sophia:

“Porque nasci no Porto sei o nome das flores e das árvores e não escapo a um certo bairrismo. Mas 
escapei ao provincianismo da capital”.

Um dia, à porta da Livraria Lello, Alexandre O´Neill, olhando para a Torre dos Clérigos por cima dos 
seus óculos, disse-me: “Você já reparou que isto não é uma torre?!... É um ponto de exclamação no 
perfil da cidade! Ou melhor, um ponto de espantação”.

CARLOS MAGNO
Jornalista
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NOTA 
Os cinco candidatos à presidência da Câmara Municipal do Porto, que 
encabeçam as listas de partidos ou movimentos com assento na Assembleia 
Municipal, passaram pela longa fi la da Livraria Lello e foram recebidos por 
milhares de livros que habitam na Livraria Mais Bonita do Mundo.
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ILDA FIGUEIREDO
CANDIDATA À CÂMARA MUNICIPAL DO PORTO 
CDU - COLIGAÇÃO DEMOCRÁTICA UNITÁRIA

Carlos Magno: Mete-se num táxi e pede para ir à 
Rua Ruben A., mas o motorista aproveita a boleia 
e pergunta-lhe: “Sabe onde é a Rua Ruben B.? 
Estou farto de a procurar ali ao lado e não a en-
contro!”. Explica pacientemente ao taxista que 
deve ler O Mundo à Minha Procura ou A Torre de 
Barbela?

Ilda Figueiredo: Sim, até porque o primeiro volu-
me da primeira dessas obras é um dos mais belos 
livros, embora autobiográfico, que alguma vez fo-
ram escritos sobre o Porto e sobre uma infância e 
juventude no Campo Alegre, na Casa Andresen e 
no que é o atual Jardim Botânico. Aproveitava para 
dizer ao taxista que o A corresponde a Andresen.  

E que o Ruben era um enorme escritor.

CM: Manuel António Pina escreveu um poema sobre as pernas de uma antiga namorada em que 
colocava Saramago e Agustina na mesma esplanada. Depois alterou o verso e deixou só um deles. 
Quem?

IF: Saramago. Foi um bocadinho deselegante, mas ao Pina tudo se perdoa porque era uma excelente 
pessoa, além de um grande poeta e escritor de livros infantis, e um inesquecível cronista. Que, aliás, faz 
muita falta à cidade. Seria certamente muito crítico do que Rui Moreira tem feito pela descaracterização 
da cidade e em agressões ao património cultural do Porto e aos seus aspetos identitários.

CM: Diga 10 ruas do Porto com nome de escritores.

IF: Felizmente, o Porto tem bem mais do que 10 ruas com o nome de escritores, muitas das quais por pro-
posta da CDU. E, recentemente, depois do inqualificável veto de Rui Rio e do PSD/CDS (incluindo muitos 
dos que agora apoiam Rui Moreira), foi atribuído o nome de José Saramago a uma rua do Porto, corrigindo 
essa situação que envergonhava a cidade. Mas o Porto como berço ou cidade adotada por tantos escrito-
res e poetas, não se pode ficar apenas pela toponímia. Tem de haver uma posição proativa de incentivo à 
leitura, de divulgação da literatura e de democratização do acesso, com a criação de pequenas bibliotecas 
de jardim e de bairro, a criação da Casa da Poesia Eugénio de Andrade, como já propus em reunião da 
Câmara Municipal do Porto. Exemplos de ruas com nomes de escritores e poetas:

Rua António Patrício, Rua Tomás Ribeiro, Rua Oliveira Martins, Avenida de Camilo, Rua de Alexandre Hercu-
lano, Rua Ilse Losa, Rua Óscar Lopes, Rua José Saramago, Alameda de Eça de Queiroz, Rua Júlio Dinis, Rua 
de Camões, Rua Sá de Miranda, Rua Manuel António Pina, Rua Egito Gonçalves, Rua José Gomes Ferreira, 
Rua António Nobre, Rua Papiniano Carlos, Rua de Camões, Praça de Almeida Garrett, Rua Marta Mesquita 
da Câmara, Rua Fernão Lopes, Rua Fernando Pessoa, Rua Fernão Mendes Pinto, Rua Soares de Passos, Rua 
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Ramalho Ortigão, Rua Raul Brandão, Rua Albano 
Martins, Rua Luísa Dacosta, Rua Tomás Gonzaga, 
Rua Teixeira de Pascoaes, Rua Pedro Homem de 
Melo, Rua António Rebordão Navarro, Rua Pedro 
Ivo, Rua Álvaro de Castelões, Rua Alberto de Olivei-
ra, Largo Alberto Pimentel, Rua Sousa Costa, Rua 
de Alberto Sampaio,  Rua Eugénio de Andrade, 
Rua Alves Redol, Rua Agustina Bessa-Luís, jardim 
e Rua Arnaldo Gama, Rua Antero de Quental, Rua 
Antero de Figueiredo, Rua Miguel Torga, Rua Na-
tália Correia, Rua Vitorino Nemésio, Praceta José 
Régio, Rua Soeiro Pereira Gomes, Alameda Aquili-
no Ribeiro, Rua Augusto Gil, Rua Daniel Filipe, Rua 
Manuel Laranjeira, Rua Afonso Lopes Vieira, Rua 
Damião de Góis, Rua Florbela Espanca, Rua Guer-
ra Junqueiro, Rua Bulhão Pato, Rua Carlos Malhei-
ro Dias, Rua Coelho Neto,  Rua Guilherme Braga, 
Rua Leonardo Coimbra, Rua Pêro Vaz de Cami-
nha, Rua Ricardo Jorge, Rua Sampaio Bruno, Rua 
Sousa Viterbo,  Rua Trindade Coelho, Rua António 
José da Silva,  Rua Artur de Magalhães Basto, Rua 
Augusto Luso (fabulista)…

CM: Diga o nome de cinco escritores que ainda 
não têm rua no Porto, mas deveriam ter.

IF: Marta Cristina de Araújo (que foi, acrescente-
-se, membro da Comissão de Socorro aos Presos 
Políticos, e é uma boa poetisa); Alexandre Pinhei-
ro Torres; Jorge de Sena; e a mesma pessoa que 
são Saul Dias (escritor)/Júlio (pintor), que era irmão 
de José Régio; António Torrado; Maria Alberta Me-
néres; Emília de Sousa Costa (prolífica autora de 
literatura infantil, sobretudo da primeira metade 
do século XX, natural do Porto); Leonor de Almei-
da; Costa Barreto; Hugo Rocha; Alberto de Serpa; 
Jaime Brasil; Fernando de Castro Pires de Lima; 
Faustino Xavier de Novais… Sei que na Comissão 
de Toponímia está o nome de Rómulo de Carva-
lho (António Gedeão).

CM: Faça o seu roteiro literário da cidade, pas-
sando por cafés, ruas, edifícios ou locais onde 
haja referências a livros ou escritores que tenha 
lido. Pode começar aqui, perto da Livraria Lello, 
no Largo do Amor de Perdição.

IF: E podemos continuar por:

• Baixa e Centro Histórico – O Penitente, de Teixeira 
de Pascoaes (biografia romanceada de Camilo).

•  Sé – Arco de Sant’Ana de Garrett.

•  O Arco de Vandoma, de Alberto Pimentel.

•  Rua das Flores – A filha do Arcediago, de Camilo. 

•  Ribeira – Os Tripeiros, de António Coelho Lousada 
(1857 – 2.ª ed. há um ano, pela AJHLP)

•  Baixa, Fontainhas, Ribeira… – Gente do Porto, de 
Augusto Baptista (fala, por exemplo, das carque-
jeiras das Fontainhas, bem como dos pedintes e 
marginais da Baixa, entre outros).

•  Torre dos Clérigos – poema de Jorge de Sena so-
bre ela: Metamorfose.

•  Cedofeita, Carmo, Baixa etc. – As Pessoas Felizes; 
Os Meninos de Oiro – Agustina Bessa-Luís.

•  Virtudes – A Quinta das Virtudes – romance de 
Mário Cláudio.

•  Sé, Ribeira, Carmo, Cedofeita… – Viagem a  
Portugal, de Saramago, com belas páginas sobre 
o Porto, Centro Histórico.

•  Palácio de Cristal – António Patrício, Serão  
Inquieto, conto Diálogo com uma águia.

•  Cedofeita e Infante – Uma Família Inglesa, de 
Júlio Dinis. A casa tradicionalmente apontada fica 
na rua onde está o Seminário do Vilar.

•  Rua de Santa Catarina – casa onde nasceu  
António Nobre, casa onde viveu e morreu Arnaldo 
Gama. Casa (por cima da Casa Nun’Álvares) onde 
Camilo casou com Ana Plácido.

•  Praça da Liberdade – Apenas uma Estátua 
Equestre na Praça da Liberdade, José Viale  
Moutinho.

•  Batalha – estátua de Arnaldo Gama – O motim 
há cem anos. Cenas da vida de um minotauro, 
José Viale Moutinho

•  Rua de Sá da Bandeira – Brasileira-lugar de  
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reunião de escritores, jornalistas e artistas.

•  Rua do Bonjardim – Casa onde viveu Sampaio 
Bruno – Os portuenses ilustres

•  Praça da República – a casa onde foi o Instituto 
Francês (depois destruída por incêndio) era do so-
gro de Eça, que ali viveu temporadas.

•  Rua Mártires da Liberdade, Praça dos Leões, café 
Piolho – A Cidade das Livrarias Mortas, romance 
de Francisco Duarte Mangas.

•  Café Ceuta – Pavese no Café Ceuta – contos de 
Francisco Duarte Mangas.

•  Bonfim, Rua Duque de Palmela, (Crianças de) 
S. Vítor – poemas com esses títulos de Eugénio 
de Andrade; e os livros de prosa Rosto Precário, À 
Sombra da Memória que falam, em diversos tex-
tos, de vários lugares do Porto, por ex. do Passeio 
Alegre.

•  Bonfim, Museu Militar/antiga delegação da PIDE 
no Porto – livro A Memória com Passaporte – um 
tal Perafita na Casa del Campo, de Papiniano 

Carlos; romance Jacarandá, de Francisco Duarte  
Mangas (também sobre a rua do Bonjardim, o 
Grande Hotel do Porto, na rua de Santa Catarina).

•  BPMP – Tem manuscritos de numerosos escrito-
res, nos espólios de Eugénio de Andrade, Alberto 
de Serpa e manuscritos de obras de Camilo.

•  “Rua do Paraíso”, em Santo Ildefonso, poema do 
livro E nele todo o sangue se concentra; e “Lapa, à 
hora dos funerais”, poema do livro Fissura, ambos 
de João Pedro Mésseder.

•  Bairro da Fontinha, Santo Ildefonso – Conto da 
Travessa das Musas, de João Pedro Mésseder.

•  Vários poemas de Inês Lourenço sobre a Rua 
do Bonjardim e sobre outros locais do centro do  
Porto. 

•  Cemitério da Lapa – túmulos do poeta Soares 
de Passos (do célebre poema “Noivado no sepul-
cro”), de Camilo Castelo Branco, de Arnaldo Gama. 
Os versos não assinados sobre o portão da entra-
da são de Soares de Passos. Ao lado fica o edifí-
cio onde existiu o colégio da Lapa, onde Ramalho 
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•  Zona da marginal do Douro e da Foz – Flor  
Campino, Gil e a Fantasminha. Raul Brandão – ca-
pítulos de Os Pescadores e partes das Memórias.

•  A Parábola do Passeio Alegre e Praça de Liège, 
romances de Rebordão Navarro sobre gentes e fa-
mílias vivendo em e à volta destas zonas.

CM: Nasceu na Rua da Rosa, em Lisboa, mas é 
considerado o grande escritor do Porto. Está 
sepultado no cemitério da Lapa e, apesar de es-
crever A Queda de Um Anjo, defendeu a honra 
do País perante a Senhora Rattazi. Mas é possí-
vel perdoar-lhe o facto de ter chamado “Sindi-
cato de Viúvas” a esta cidade? Acha que, depois 
de andar nas velhas notas de 100 escudos, com 
a Rua do Loureiro às costas a Torre dos Clérigos 
ao fundo, também devia figurar numa nova 
nota de euros?

“[Camilo] É um escritor de estatura  
europeia. Um dos maiores ficcionistas  
europeus do século XIX, da transição do  
romantismo para o realismo.”

LITERALMENTE CANDIDATOS | LIVRARIA LELLO

nomeadamente aquando da prisão do seu filho, na 
PIDE do Porto. 

CM: Quem foi o poeta que escreveu: “O Porto não 
é uma cidade. É um vício”?

IF: Jorge Sousa Braga.

CM: E de quem é este verso: “Porto, palavra exata: 
Nunca ilude”?

IF: Pedro Homem de Melo, outro poeta que o  
Município do Porto devia lembrar mais. Tal como 
devia lembrar Luís Veiga Leitão, Egito Gonçalves, 
Papiniano Carlos, Ilse Losa (destes três últimos, nem 
assinalou os centenários do nascimento).

CM: “Se bem me lembro”, houve alguém que dis-
se que “uma ida ao Porto é sempre uma lição de 
portuguesismo” ou, nesse dia, estava só “mau 
tempo no canal”?

IF: Camilo, claro que acho. É um escritor de esta-
tura europeia. Um dos maiores ficcionistas euro-
peus do século XIX, da transição do romantismo 
para o realismo. Propomos que se inicie, com a 
devida antecedência, a preparação das comemo-
rações dos 200 anos de Camilo, em 2025.

CM: Quem é que escreveu “Não nasci por acaso 
nestas pedras…”? A que rua do Porto se referia 
este poeta que andava de elétrico em Lisboa 
e se recusava a ter mais de 20 anos, apesar de 
confessar que “viver sempre também cansa”?

IF: José Gomes Ferreira, poeta nascido na Rua das 
Musas, em Santo Ildefonso, e muito esquecido por 
esta cidade, sobre a qual escreveu vários poemas, 

Ortigão foi professor de francês do que viria a ser 
o seu grande amigo Eça. Esta casa tem um bom 
espólio camiliano.

•  Arca d’Água e subterrâneos do Porto – Guardado 
no Coração, I e II (série Triângulo Jota) de Álvaro 
Magalhães.

•  Boavista – Um Fidalgo de Pernas Curtas, de Ilse 
Losa; Rua da Alegria – romance Sob Céus Estranhos, 
de Ilse Losa.

•  Campo Alegre – Casa Andresen – Sophia,  
O Rapaz de Bronze, A Noite de Natal, A Floresta, 
Histórias da Terra e do Mar (“A saga”), vários 
poemas. Também Ruben A, O Mundo À Minha 
Procura (1.o vol. sobretudo). 
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“O livro A Angústia 
do Guarda-Redes 
antes do penalti é 
de Peter Handke, 

austríaco e prémio 
Nobel. Era uma boa 

ideia apresentá-lo 
na Livraria Lello.”

IF: Vitorino Nemésio.

CM: É possível ser candidato à Câmara do Porto 
sem ter lido Agustina?

IF: Não é possível. Como não é possível, sem ter 
lido Garrett, Camilo, Júlio Dinis, Sophia, Eugénio, 
Egito Gonçalves, José Gomes Ferreira... Ou todos 
aqueles autores de quem as iniciativas culturais 
da Câmara do Porto nem querem ouvir falar: José 
Viale Moutinho, Francisco Duarte Mangas, Augus-
to Baptista, João Pedro Mésseder, Manuela Espí-
rito Santo, César Príncipe. Ou ainda outros que 
raramente integram as iniciativas culturais/literá-
rias da Câmara, como Manuel Jorge Marmelo, Mi-
guel Miranda, Fernando Echevarría, Flor Campino,  
Fernando Guimarães, Ana Saldanha, Carlos Tê, 
José Soares Martins.

CM: Acha que a Sophia e a Rosalía de Castro po-
dem andar de metro?

IF: O metro já chegou com grande atraso ao Porto. 
Agora, pode divulgar os seus poemas nas carrua-
gens. Uma medida que a Câmara Municipal pode 
negociar com a Metro. 

CM: Sabe a música da letra: “Não me empur-
rem que o meu coração está entre o Douro e a  
Circunvalação”?

IF: Capicua canta-a bem. Prefiro ouvi-la.

CM: Acha que vai cantar na noite das eleições: 
“Ai eu estive quase morto no deserto e o Porto 
aqui tão perto”?

IF: Gosto sempre do Sérgio Godinho. Mesmo na 
noite das eleições.

CM: A quem é que vai pedir, nessa noite, “vem 
ter comigo aos Aliados”?

IF: Aos apoiantes da CDU, claro.

CM: Quem vem e atravessa o rio pode ser um 
lampião triste e só, ou transformar-se num mi-
lhafre ferido na asa? Escolha uma música para 
“o concerto que havia no Rivoli”.

IF: O Rui Veloso já tem uma bela música. Prefiro-a.

CM: Se visse Vítor Baía a ler A angústia do 
guarda-redes antes do penalti achava que era 
um insulto ao público do Porto, ou convidava-o 
a apresentar a obra de um dos últimos prémios 
nobel da literatura na Livraria Lello?
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IF: O livro A Angústia do Guarda-Redes antes do  
penalti é de Peter Handke, austríaco e prémio Nobel. 
Era uma boa ideia apresentá-lo na Livraria Lello.

CM: Já esteve na fila da Livraria Lello? Mandava 
para lá algum dos seus rivais?

IF: Já vim cá muitas vezes. Creio que o mesmo terá 
acontecido com os outros candidatos.

CM: Que livros sobre o Porto aconselharia a um 
viajante estrangeiro que conhecesse na fila para 
entrar no número 144 da Rua das Carmelitas?

IF: A magnífica antologia Daqui Houve Nome  
Portugal, organizada por Eugénio de Andrade, de 
que há tradução inglesa. A coletânea Contos da  
Cidade das Pontes, organizada por José António 
Gomes no âmbito da Porto 2001 e traduzida para in-
glês e espanhol, com contos, para o público juvenil, 
de Viale Moutinho, Arsénio Mota, Francisco Duarte 
Mangas, Ana Saldanha, Álvaro Magalhães, Papiniano 
Carlos, José Vaz, Luísa Dacosta, João Pedro Mésseder 
e outros escritores ligados ao Porto. Também Journey 
to Portugal: A pursuit of Portugal’s history and culture, 
de José Saramago – tradução para inglês da obra 
Viagem a Portugal, que integra belas páginas de 
escritor-andarilho sobre o Porto. Se fosse alemão 
recomendava-lhe uma antologia recente de poe-
mas de José Viale Moutinho, Die Flöte des Toten. Se 
soubesse português, aconselhava-lhe a antologia 
O Porto de Raul Brandão, organizada pelo poeta  

Albano Martins; Rosto Precário e À Sombra da 
Memória, livros de prosa de Eugénio de Andrade 
(os textos, muitos, que são sobre o Porto). Sugeriria 
também os livros de Germano Silva, Hélder Pacheco, 
Joel Cleto.

CM: Agustina costumava dizer que a sua relação 
com o Porto foi um casamento de conveniência 
que se transformou em amor à primeira vista.  
E a sua?

IF: É verdade que vim para o Porto estudar na  
Faculdade de Economia quando ficava ali mesmo 
ao lado da Livraria Lello. E por cá fiquei, neste amor 
que ainda perdura, com mais de 50 anos.

CM: Quem escreveu o romance que tem por 
título o nome da Praça onde moram os dois  
Prémios Pritzker da cidade do Porto?

IF: António Rebordão Navarro, romance Praça de 
Liège.

CM: Eduardo Lourenço fez o seu último discurso 
público na entrega do Prémio da Livraria Lello e 
revelou os seus três escritores mais marcantes 
do Porto: Camilo, Júlio Dinis e Agustina. Quais 
são os seus?

IF: Também gosto dos três, mas acrescentaria  
Mário Cláudio, Raul Brandão, Valter Hugo Mãe e os 
poetas Eugénio de Andrade, Sofia Mello Andresen 
e Manuel António Pina.

“É verdade que vim para o Porto estudar 
na Faculdade de Economia (…). E por 
cá fiquei, neste amor que ainda perdura, 
com mais de 50 anos.”
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RUI MOREIRA
CANDIDATA À CÂMARA MUNICIPAL DO PORTO 
“AQUI HÁ PORTO”

Carlos Magno: Mete-se num táxi e pede para ir à 
Rua Ruben A., mas o motorista aproveita a boleia 
e pergunta-lhe: “Sabe onde é a Rua Ruben B.? 
Estou farto de a procurar ali ao lado e não a en-
contro!”. Explica pacientemente ao taxista que 
deve ler O Mundo à Minha Procura ou A Torre de 
Barbela?

Rui Moreira: Os dois… ou a obra completa.

CM: Manuel António Pina escreveu um poema 
sobre as pernas de uma antiga namorada em 
que colocava Saramago e Agustina na mesma 
esplanada. Depois alterou o verso e deixou só 
um deles. Quem?

RM: Saramago.

CM: Faça o seu roteiro literário da cidade, passando por cafés, ruas, edifícios ou locais onde haja refe-
rências a livros ou escritores que tenha lido. Pode começar aqui, perto da Livraria Lello, no Largo do 
Amor de Perdição.

RM: O meu roteiro da cidade não é literário. Porque toda a cidade o é, de facto. Mas vale a pena entrar pela 
Gomes Teixeira, bater à porta da cooperativa um dedo de conversa com na Modo de ler, com o Cruz dos 
Santos, regressar aos “leões” e entrar na cooperativa até à Poetria, nas galerias do Lumiére. 

CM: Nasceu na Rua da Rosa, em Lisboa, mas é considerado o grande escritor do Porto. Está sepulta-
do no cemitério da Lapa e, apesar de escrever A Queda de Um Anjo, defendeu a honra do País peran-
te a Senhora Rattazi. Mas é possível perdoar-lhe o facto de ter chamado “Sindicato de Viúvas” a esta 
cidade? Acha que, depois de andar nas velhas notas de 100 escudos, com a Rua do Loureiro às costas 
a Torre dos Clérigos ao fundo, também devia figurar numa nova nota de euros?

RM: Camilo, só não merece a estátua em que o agarraram à Ana Plácido.

CM: Quem é que escreveu: “Não nasci por acaso nestas pedras…”? A que rua do Porto se referia este 
poeta que andava de elétrico em Lisboa e se recusava a ter mais de 20 anos, apesar de confessar que 
“viver sempre também cansa”?

RM: José Gomes Ferreira.

CM: Quem foi o poeta que escreveu: “O Porto não é uma cidade. É um vício”?

RM: Jorge de Sousa Braga.

CM: E de quem é este verso: “Porto, palavra exata: Nunca ilude”?
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RM: Pedro Homem de Melo. 

 CM: “Se bem me lembro”, houve alguém que 
disse que “uma ida ao Porto é sempre uma li-
ção de portuguesismo” ou, nesse dia, estava só 
“mau tempo no canal”?

RM: Vitorino Nemésio.

CM: É possível ser candidato à Câmara do Porto 
sem ter lido Agustina?

RM: Possível, é. Mas, é um atrevimento.

 CM: Acha que a Sophia e a Rosalía de Castro 
podem andar metro?

RM: Vão poder, quando estiver pronta a estação 
da Galiza.

 CM: Sabe a música da letra: “Não me empur-

rem que o meu coração está entre o Douro e a  
Circunvalação”?

RM: Não sei cantar, muito menos Rap.

CM: Acha que vai cantar na noite das eleições: 
“Aí eu estive quase morto no deserto e o Porto 
aqui tão perto”?

RM: Não.

CM: A quem vai pedir, nessa noite, “vem ter  
comigo aos Aliados”?

RM: À minha mãe.

CM: Quem vem e atravessa o rio pode ser um 
lampião triste e só, ou transformar-se num mi-
lhafre ferido na asa? Escolha uma música para 
“o concerto que havia no Rivoli”.

“O meu roteiro da cidade não é literário. 
Porque toda a cidade o é, de facto.”
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“Camilo só não  
merece a estátua em 

que o agarraram à 
Ana Plácido.”

RM: O anel de rubi.

CM: Já esteve na fila da Livraria Lello? Mandava 
para lá algum dos seus rivais?

RM: Já estive e queria, só, comprar um livro… 

CM: Que livros sobre o Porto aconselharia a um 
viajante estrangeiro que conhecesse na fila 
para entrar no número 144 da Rua das Carme-
litas?

RM: Porto: A Entrada para o Mundo, de Neil  
Lochery.

CM: Agustina costumava dizer que a sua rela-
ção com o Porto foi um casamento de conve-
niência que se transformou em amor à primeira 
vista. E a sua?

RM: É uma surpresa constante, como todas as pai-
xões.

CM: Quem escreveu o romance que tem por tí-

tulo o nome da Praça onde moram os dois Pré-
mios Pritzker da cidade do Porto?

RM: António Rebordão Navarro. 

 CM: Eduardo Lourenço fez o seu último discurso 
público na entrega do Prémio da Livraria Lello e 
revelou os seus três escritores mais marcantes 
do Porto: Camilo, Júlio Dinis e Agustina. Quais 
são os seus?

RM: Sophia, Júlio Dinis e Agustina. 
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SÉRGIO AIRES
CANDIDATA À CÂMARA MUNICIPAL DO PORTO 
BE - BLOCO DE ESQUERDA

Carlos Magno: Agustina costumava dizer que a 
sua relação com o Porto foi um casamento de 
conveniência que se transformou em amor à 
primeira vista. E a sua relação com esta cidade, 
enquanto candidato à presidência da Câmara, 
como a define?

Sérgio Aires: Crescemos juntos, conhecemo-nos 
bem. Gostamos de estar um com o outro. Às vezes, 
temos as nossas zangas, mas são passageiras. Já 
nos habituámos ao feitio que cada um tem. Acei-
tamos que haja outras pessoas e outras cidades na 
nossa vida e isso não nos perturba, porque o nos-
so vínculo é sólido. Se ficamos longe muitos dias, 
morremos de saudades. Acho que é, basicamente, 

uma relação familiar.

CM: Diga 10 ruas do Porto com nome de escritores.

SA: A pergunta é fácil, basta ir ao Google e pôr “escritores do Porto”. Vão aparecer 10 nomes bem conhe-
cidos. Curiosamente, numa dessas reportagens que vão aparecer na pesquisa, feita por um jornal, fala-se 
dos percursos do “Porto dos Escritores”. Não aparece nenhuma mulher. Só escritores, como o “masculino 
universal” que aparece aqui na pergunta. O que era difícil era se eu perguntasse ao Carlos 10 ruas com 
nomes de escritoras. Conseguia dizer? Acho que não, nem que pesquisasse muito, porque creio que não 
há… A Sophia de Mello Breyner dá nome a um jardim, fez-se uma Rua Ilse Losa e há a Rua Ana Plácido –  
que, no entanto, aparece meia nua, como mera musa do Camilo, quando se fez a estátua que está na Cor-
doaria. Haverá mais? E não é estranho que não haja? Mas pior: se eu lhe perguntasse, ou se me pergun-
tasse, 10 ruas com nomes de mulheres do Porto, não escritoras, só mulheres, excluindo as Santas como a 
Santa Catarina, ou nomes que não são de gente como a Trindade, seríamos capazes de responder? Acho 
que também não. Mas partilho um número, que fiquei a saber através de um trabalho da Sara Barros 
Leitão. No Porto, das 2468 ruas, só 50 tinham nomes de mulheres. As que começavam por Dr. eram 86….

CM: Diga o nome de cinco escritores que ainda não têm rua no Porto, mas deveriam ter.

SA: Manuel Joaquim de Sousa, nascido em Paranhos no final do século XIX, 1883. Sapateiro, foi o primeiro 
secretário-geral da Confederação Geral do Trabalho, foi o secretário-geral da união O Operária do Norte, 
teve um papel dirigente na fundação da primeira central sindical portuguesa. Não há nenhuma rua no 
Porto com o nome dele. Não é bizarro? E sim, escreveu muito. E não só panfletos, também preciosos livros 
de história. A Infantina, tecelã, grevista que aos 19 anos se tornou uma lenda no Porto, nas greves de 1903. 
Não sabia escrever. Talvez por isso a sua história não seja contada. Palmira de Sousa, carquejeira, uma das 
últimas do Porto. Conta uma das páginas mais duras da história da cidade. Merecia que a cidade a inscre-
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“(…) partilho um número, que fiquei a  
saber através de um trabalho da Sara Barros 
Leitão. No Porto, das 2468 ruas, só 50  
tinham nomes de mulheres.”

vesse no espaço público. A Gisberta. Ah, mas não 
escrevia.... E, no entanto, é a autora de um capítu-
lo fundamental nesta cidade, a visibilidade das 
pessoas trans e a primeira do orgulho LGBTQ. E o 
Manuel António Pina, que escrevia crónicas para 
embrulharem o peixe no dia seguinte. E poemas.

CM: Faça o seu roteiro literário da cidade, pas-
sando por cafés, ruas, edifícios ou locais onde 
haja referências a livros ou escritores que tenha 
lido. Pode começar aqui, perto da Livraria Lello, 
no Largo do Amor de Perdição.

SA: No Largo, Camilo e Ana Plácido, de rabo ao léu. 
No Piolho, a placa do Pina, com o tal verso do poe-
ma da Esplanada. Um pouco acima, o Progresso, 

onde se fazia “Um café, um conto”, com tantos es-
critores do Porto, quando era café, antes de se ter 
transformado numa delegação da casa Guedes… 
A Unicepe, ali na esquina já a caminho da Praça 
Carlos Alberto, casa de livros, cooperativa de es-
tudantes que resistiram à ditadura, também pela 
palavra. Uns passos à frente, a Poetria, que tam-
bém faz edições agora, com a Fresca, mas que 
vai mudar de casa, porque, no sítio onde está, vai 
nascer um hotel… Adiante, na José Falcão, a an-
tiga Livraria Leitura, do Fernando Fernandes, só 
que não… porque agora é… um cabeleireiro. Este 
trajeto já dá um bom retrato da cidade, não dá?

CM: Mete-se num táxi e pede para ir à Rua Ru-
ben A., mas o motorista aproveita a boleia e 
pergunta-lhe: “Sabe onde é a rua Ruben B.? 
Estou farto de a procurar ali ao lado e não a en-
contro!”. Explica pacientemente ao taxista que 

deve ler O Mundo à Minha Procura ou A Torre 
de Barbela?

SA: Limito-me a dizer que o A é de Andreson, para 
poupar letras. Não tenho vocação para dar lições 
a ninguém.

CM: Manuel Antônio Pina escreveu um poema 
sobre as pernas de uma antiga namorada em 
que colocava Saramago e Augustina na mesma 
esplanada. Depois alterou o verso e deixou só 
um deles. Quem?

SA: Deixou o Nobel, claro, & coisas assim…

CM: Nasceu na Rua da Rosa, em Lisboa, mas é 
considerado o grande escritor do Porto. Está se-

pultado no cemitério da Lapa e, apesar de es-
crever A Queda de Um Anjo, defendeu a honra 
do País perante a Senhora Rattazi. Mas é possí-
vel perdoar-lhe o facto de ter chamado “Sindi-
cato de Viúvas” a esta cidade? Acha que, depois 
de andar nas velhas notas de 100 escudos, com 
a Rua do Loureiro às costas a Torre dos Clérigos 
ao fundo, também devia figurar numa nova 
nota de euros?

SA: Porque não? Já tem uma experiência que 
pode dizer-se “notável”.

CM: Quem é que escreveu: “Não nasci por acaso 
nestas pedras…”? A que rua do Porto se referia 
este poeta que andava de elétrico em Lisboa 
e se recusava a ter mais de 20 anos, apesar de 
confessar que “viver sempre também cansa”?

SA: É o poeta da Rua das Musas. Mas é o poeta, 
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não o economista. Nunca confundir!

CM: Quem foi o poeta que escreveu: “O Porto 
não é uma cidade. É um vício”?

SA: Mas isto é o “Quem quer ser Milionário”? Ago-
ra, o Carlos virou-se para os concursos? Está a 
querer roubar o emprego ao Palmeirim, é? Jorge  
Sousa Braga. Na verdade, o verso é: “Esta cidade 
não é uma cidade, é um vício”.

CM: E de quem é este verso: “Porto, palavra exa-
ta: Nunca ilude”?

SA: Esse verso é dos Super Dragões, toda a gente 
sabe! É o mesmo autor de outro poema musica-
do, homoerótico neste caso, cantado pela Amália.

CM: “Se bem me lembro”, houve alguém que 
disse que “uma ida ao Porto é sempre uma li-
ção de portuguesismo” ou, nesse dia, estava só 
“mau tempo no canal”?

SA: Lembra-se muito bem.

CM: É possível ser candidato à Câmara do Porto 
sem ter lido Agustina?

SA: O voto censitário acabou. Em democracia, 
para ser candidato, é preciso ser maior de 18 anos 
e integrar uma lista de um partido, ou de um mo-

vimento de cidadãos eleitores. E é tudo.

CM: Acha que a Sophia e a Rosalía de Castro po-
dem andar de metro?

SA: Se for subterrâneo…

CM: Sabe a música da letra: “Não me empurrem 
que o meu coração está entre o Douro e a Cir-
cunvalação”?

SA: Sei ouvir. A Capicua está sempre nos lugares 
certos.

CM: Acha que vai cantar na noite das eleições: 
“Ai eu estive quase morto no deserto e o Porto 
aqui tão perto”?

Não, vou cantar o que me sugeriu antes: “E que 
venham mais turistas curiosos pra ver Como ela é 
bonita, mas não deixa de ser A nossa cidade com 
lugar para todos Sem necessidade de afastar-nos 
aos poucos”.

CM: A quem é que vai pedir, nessa noite, “vem 
ter comigo aos Aliados”?

SA: Conto estar em Cedofeita.

CM: Quem vem e atravessa o rio pode ser um 
lampião triste e só, ou transformar-se num mi-
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lhafre ferido na asa? Escolha uma música para 
“o concerto que havia no Rivoli”.

SA: Canto dos Torna-Viagem, José Mário Branco. 
Outro grande poeta do Porto (muito mais vivo 
que morto).

CM: Se visse Vítor Baía a ler A angústia do guar-
da-redes antes do penalti achava que era um 
insulto ao público do Porto ou convidava-o a 
apresentar a obra de um dos últimos prémios 
nobel da literatura na Livraria Lello?

SA: Nenhum insulto. Perguntava-lhe só se estava 
a gostar do livro.

CM: Já esteve na fila da Livraria Lello? Mandava 
para lá algum dos seus rivais?

SA: Já, quando a Lello ainda era uma livraria.

CM: Que livros sobre o Porto aconselharia a um 
viajante estrangeiro que conhecesse na fila 
para entrar no número 144 da Rua das Carme-
litas?

SA: Todos os do Germano. E o Figuras Típicas do 
Porto, para conhecer os nossos cromos da cidade. 
E o Dicionário do Calão do Porto, do João Carlos 
Brito.

CM: Foi um dos primeiros descobridores da ge-
nialidade de Fernando Pessoa e chegou a ser 
preso numa exposição por estar a copiar à mão, 
versos inéditos do poeta. Era tio de Miguel Vei-
ga. Sabe como se chamava e onde fica a rua 
com o seu nome?

SA: Não sei.

CM: Quem escreveu o romance que tem por títu-
lo o nome da Praça onde moram os dois Prémios 
Pritzker da cidade do Porto?

SA: O melhor da história e os dois Pritzker morarem 
não apenas no mesmo país, não apenas na mesma 
cidade, mas no mesmo prédio! É obra! Mal sabia o 
Rebordão Navarro.

CM: Eduardo Lourenço fez o seu último discurso 
público na entrega do Prémio da Livraria Lello e 
revelou os seus três escritores mais marcantes 
do Porto: Camilo, Júlio Dinis e Agustina. Quais 
são os seus?

SA: Três diferentes então, embora escolher três seja 
de uma injustiça atroz. Sophia, Raul Brandão, Ilse Losa.

“Adiante, na José Falcão, a antiga Livraria  
Leitura, do Fernando Fernandes, só que 

não… porque agora é… um cabeleireiro.”
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TIAGO BARBOSA RIBEIRO
CANDIDATA À CÂMARA MUNICIPAL DO PORTO 
PS - PARTIDO SOCIALISTA

Carlos Magno: Mete-se num táxi e pede para ir à 
Rua Ruben A., mas o motorista aproveita a boleia 
e pergunta-lhe: “Sabe onde é a rua Ruben B.? Es-
tou farto de a procurar ali ao lado e não a encon-
tro!”. Explica pacientemente ao taxista que deve 
ler O Mundo à Minha Procura ou A Torre de Bar-
bela?

Tiago Barbosa Ribeiro: Nem uma coisa, nem ou-
tra. Com uma pergunta tão deliciosamente mira-
bolante, diria ao taxista que estaria provavelmente 
a confundir-me com o Joseph K.

CM: Manuel António Pina escreveu um poema 
sobre as pernas de uma antiga namorada em 

que colocava Saramago e Agustina na mesma esplanada. Depois alterou o verso e deixou só um 
deles. Quem?

TBR: Deixou o Saramago...

CM: Diga 10 ruas do Porto com nome de escritores.

TBR: Rua José Gomes Ferreira, Rua Adolfo Casais Monteiro, Rua de Raul Brandão, Praça de Almeida Gar-
rett, Jardim de Sophia (enquanto existe), e, graças ao Bairro Rainha D. Leonor, Rua Agustina Bessa-Luís, 
Rua Manuel António Pina, Rua Aquilino Ribeiro, Rua Jorge de Sena, Rua Eugénio de Andrade.

CM: Diga o nome de cinco escritores que ainda não têm rua no Porto, mas deveriam ter.

TBR: O tempo é um juiz severo, cujas sentenças tardam. E mesmo as que tardam são falíveis. Melhor mes-
mo, também aqui, será observar o princípio da separação entre a política e a justiça...

CM: Faça o seu roteiro literário da cidade, passando por cafés, ruas, edifícios ou locais onde haja re-
ferências a livros ou escritores que tenha lido. Pode começar aqui, perto da Livraria Lello, no Largo 
do Amor de Perdição.

TBR: Começando no Largo do Amor de Perdição, desceria pelas Taipas à Rua de Belomonte para beber 
um copo no Pinguim Café - ainda que em modo diurno e, por isso, sem récita de poemas - e daí ao Cha-
miné da Mota. Depois, subindo, daria um salto à Académica, e – caso ainda lá se encontrasse – à Poetria. A 
seguir, uma escala na Livraria Utopia, porque nem todo o socialismo é científico. O périplo terminaria na 
zona da Boavista, na Flaneur.

CM: Nasceu na Rua da Rosa, em Lisboa, mas é considerado o grande escritor do Porto. Está sepul-
tado no cemitério da Lapa e, apesar de escrever A Queda de Um Anjo defendeu a honra do País  
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“Talvez Camilo pudesse figurar num futuro 
cartão de crédito emitido pelo Banco do 
Fomento, sedeado no Porto.”

perante a Senhora Rattazi. Mas é possível per-
doar-lhe o facto de ter chamado “Sindicato de 
Viúvas” a esta cidade? Acha que, depois de an-
dar nas velhas notas de 100 escudos, com a Rua 
do Loureiro às costas a Torre dos Clérigos ao 
fundo, também devia figurar numa nova nota 
de euros?

TBR: O Porto tem vindo a perder muito poder de 
compra. As notas, de euros ou de outra moeda, 
estão a ficar obsoletas. Pessoa já figura nos car-
tões multibanco da CGD. Talvez Camilo pudesse 
figurar num futuro cartão de crédito emitido pelo 
Banco do Fomento, sedeado no Porto.

CM: Quem é que escreveu: “Não nasci por acaso 
nestas pedras…”? A que rua do Porto se referia 
este poeta que andava de elétrico em Lisboa e 

se recusava a ter mais de vinte anos, apesar de 
confessar que “viver sempre também cansa”?

TBR: José Gomes Ferreira, cujo nome foi recente-
mente removido de certa escola secundária. Há 
uma certa tendência para a reescrita do passado: 
José Gomes Ferreira, Rosa Mota, o Museu Român-
tico... Comprometo-me a rever o atentado patri-
monial que foi feito no Museu Romântico.

CM: Quem foi o poeta que escreveu: “O Porto 
não é uma cidade. É um vício”?

TBR: Jorge Sousa Braga, recentemente distingui-
do com a medalha de mérito municipal, por pro-
posta da Assembleia Municipal do Porto, também 
com o meu voto.

CM: E de quem é este verso: “Porto, palavra exa-
ta: Nunca ilude”?

TBR: É de Pedro Homem de Melo.

CM: “Se bem me lembro”, houve alguém que 
disse que “uma ida ao Porto é sempre uma li-
ção de portuguesismo” ou, nesse dia, estava só 
“mau tempo no canal”?

TBR: O Porto tem dado muitas lições ao longo da 
sua história: de liberdade, de progresso, de heroís-
mo, de integridade... Não sei se portuguesismo 
será uma delas, que me perdoe o Nemésio.

CM: É possível ser candidato à Câmara do Porto 
sem ter lido Agustina?

TBR: Possível, é. Mas não seria a mesma coisa.

CM: Acha que a Sophia e a Rosalía de Castro po-
dem andar de metro?

TBR: Ambas eram criaturas demasiado solares 

para andarem metidas em subterrâneos. De me-
trobus, possivelmente, e aproveitando o PRR para 
expandir a rede, caso a Câmara seja diligente a 
apresentar projetos na área da mobilidade.

CM: Sabe a música da letra: “Não me empur-
rem que o meu coração está entre o Douro e a  
Circunvalação”?

TBR: Não conheço a música de cor. Mas o cora-
ção do Porto bate além dessas fronteiras. É um 
coração metropolitano que, ao longo dos últimos 
anos, tem estado fechado sobre si próprio. É pena.

CM: Acha que vai cantar na noite das eleições: 
“Aí eu estive quase morto no deserto e o Porto 
aqui tão perto”?

TBR: Tenho e terei sempre o Porto por perto. Para 
onde vou, ele vai comigo. Em noite de eleições 
canta a democracia.
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CM: A quem é que vai pedir, nessa noite, “vem 
ter comigo aos Aliados”?

TBR: A quem nunca deixou de estar presente nes-
ta caminhada.

CM: Quem vem e atravessa o rio pode ser um 
lampião triste e só, ou transformar-se num  
milhafre ferido na asa? Escolha uma música 
para “o concerto que havia no Rivoli”.

TBR: Gosto muito de Rui Veloso e não há por-
tuense que não se atravesse por um pouco de  

melancolia quando ouve o Porto Sentido. Antes 
e depois do golpe de asa. A Subida aos céus, dos 
Três Tristes Tigres.

CM: Se visse Vítor Baía a ler A angústia do  
guarda-redes antes do penalti achava que era 
um insulto ao público do Porto ou convidava-o 
a apresentar a obra de um dos últimos prémios 
nobel da literatura na Livraria Lello?

TBR: O Vítor Baía foi um grande craque que nunca 
teve grandes angústias na sua função, nem aque-
la de que nos fala Handke. Provavelmente convi-
dá-lo-ia a apresentar Memórias de um Craque, de  
Fernando Assis Pacheco.

CM: Já esteve na fila da Livraria Lello? Mandava 
para lá algum dos seus rivais?

TBR: Não venho à Livraria Lello apenas para a foto-
grafia durante a campanha eleitoral. Tenho o car-
tão amigo, visito a Livraria Lello frequentemente, e 
por isso não preciso de ficar na fila.

CM: Que livros sobre o Porto aconselharia a um 
viajante estrangeiro que conhecesse na fila 
para entrar no número 144 da Rua das Carme-
litas?

“O Porto tem dado 
muitas lições ao longo 
da sua história: de  
liberdade, de progresso, 
de heroísmo, de  
integridade…”
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TBR: Dava-lhe para a mão o poema Metamorfose, 
de Jorge de Sena, que evoca a Torre dos Clérigos: 
“Para a minha alma eu queria uma torre como 
esta,/ assim alta,/ assim de névoa acompanhando 
o rio”.

CM: Agustina costumava dizer que a sua relação 
com o Porto foi um casamento de conveniência 
que se transformou em amor à primeira vista. E 
a sua?

TBR: Uma relação de facto. Na saúde e na doença, 
até que a morte nos separe.

CM: Quem escreveu o romance que tem por tí-
tulo o nome da Praça onde moram os dois Pré-
mios Pritzker da cidade do Porto?

TBR: António Rebordão Navarro.

CM: Eduardo Lourenço fez o seu último discurso 
público na entrega do Prémio da Livraria Lello e 
revelou os seus três escritores mais marcantes 
do Porto: Camilo, Júlio Dinis e Agustina. Quais 
são os seus?

TBR: Não especificamente portuenses, mas com 
uma relação com o Porto, escolho Eugénio de An-
drade, Camilo e Almeida Garrett.

“Tenho o cartão amigo, visito a Livraria Lello 
frequentemente, e por isso não preciso de  

ficar na fila.”
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VLADIMIRO FELIZ
CANDIDATA À CÂMARA MUNICIPAL DO PORTO 
PSD - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA 

Carlos Magno: Mete-se num táxi e pede para ir à 
rua Ruben A., mas o motorista aproveita a boleia 
e pergunta-lhe: “Sabe onde é a rua Ruben B.? 
Estou farto de a procurar ali ao lado e não a en-
contro!”. Explica pacientemente ao taxista que 
deve ler O Mundo à Minha Procura ou A Torre de 
Barbela?

Vladimiro Feliz: Sugiro-lhe que nos intervalos en-
tre corridas se possa entreter nas leituras do Caran-
guejo, sem querer andar para trás, porque para a 
frente é o caminho. Mas um livro que nos ensina 
a ir do “fim para o princípio” traz a memória para 
o presente. Uma lição de modernidade do Ruben 
A. sempre a ter em conta. E, para o taxista não se 

perder nestas andanças, oferecia-lhe um dos bonitos marcadores de livro à venda na Lello.

CM: Manuel António Pina escreveu um poema sobre as pernas de uma antiga namorada em que 
colocava Saramago e Agustina na mesma esplanada. Depois alterou o verso e deixou só um deles. 
Quem?

VF: Restou Saramago e Bob Dylan que continua uma inspiração. O Manuel António Pina, que escreveu 
“ainda não é o fim nem o princípio do mundo, calma é apenas um pouco tarde”, deixou-nos uma tranqui-
lidade e uma paciência que também são essenciais na política, tal como na vida em geral.

CM: Diga 10 ruas do Porto com nome de escritores.

VF: Guerra Junqueiro: rua da sede do PSD; Antero Quental: rua que evoca um homem que nunca foi retró-
grado; Camilo Castelo Branco: Camilo bem pode ser um outro nome do Porto. Que como todas as grandes 
cidades são ciosas dos seus folhetins. E, já agora, mais heterónima portuense, do que da toponímia. Júlio 
Dinis: rua que recorda um médico raro que tratou a cidade como um afetuoso espaço literário; Alexandre 
Herculano: rua que nos lembra que no Porto, cidade romântica e da liberdade, as ideias políticas nunca 
podem ser substituídas por uma única política das ideias.... Eça de Queiroz: um dos meus preferidos e com 
direito a uma Alameda. E  a tudo o mais! Eça decifrou-nos até nas entrelinhas. Num certo sentido, sempre 
lhe deveremos muito. Almeida Garrett: uma glória da minha terra, tem uma praça onde ecoa a sua me-
mória, e deixou-nos um extraordinário sentido do drama. E o valor do teatro. Todos os tripeiros são de certo 
modo atores de si próprios. Sophia: com um jardim, e a ressonância dos seus “Largos longos doces hori-
zontes”. Dos quais esta cidade precisa. Ramalho Ortigão: com estátua, liceu e rua, onde pairam as farpas e 
o inconformismo. E de onde podemos espreitar as praias de Portugal. Com ele descobrimos que “estamos 
no Porto”. Ilse Losa: que não sendo originariamente portuguesa, foi, absolutamente, marcante na nossa 
literatura infantil. Exemplo maior de como muitos estrangeiros se tornaram autênticos portuenses.
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“Confesso que não sendo contra a atribuição de 
nomes de ruas a escritores, prefiro outras for-
mas de os recordar, homenagear e eternizar.”

CM: Diga o nome de cinco escritores que ainda 
não têm rua no Porto, mas deveriam ter.

VF: Confesso que não sendo contra a atribui-
ção de nomes de ruas a escritores, prefiro outras 
formas de os recordar, homenagear e eternizar.  
O Porto tem espaço para mais festivais literários 
e para eventos que cruzando a literatura com ou-
tras formas de arte como a pintura, a escultura ou 
a música, ajudem a criar novos públicos a fazer o 
cruzamento entre a modernidade e a tradição. Na 
nossa cabeça podemos mudar os nomes às ruas 
consoante a disposição do momento. Será que o 
Padre Agostinho Rebelo da Costa ficava mais ho-
menageado por dar o nome a uma rua?

CM: Faça o seu roteiro literário da cidade, pas-

sando por cafés, ruas, edifícios ou locais onde 
haja referências a livros ou escritores que tenha 
lido. Pode começar aqui, perto da Livraria Lello, 
no Largo do Amor de Perdição.

VF: Começava logo pelo café Piolho, bem perto da 
Lello. Lugar de contestações e revolta, abrigo de 
estudantes de muitas e muitas gerações, como 
celebra uma das muitas lápides que o eternizam, 
“Pediculos, café amado, partimos mas és lembra-
do, nos ajudaste a formar”. O Piolho faz parte da 
“Europa dos cafés “de que fala George Steiner, 
num livro que na sua edição portuguesa tem um 
prefácio de Durão Barroso. O Piolho, a Lello e ou-
tras livrarias, os mercados, dão-nos a “escala hu-
mana da cidade”. Um roteiro é sempre subjetivo e 
este não escapa. De modo errante: o Teatro Nacio-
nal S. João, exemplo maior daquilo a que outrora 
se chamava “descentralização cultural”, e hoje se 
desmultiplica noutros palcos. Aqui está um bom 

exemplo de como o Porto centraliza. Um exem-
plo de reabilitação patrimonial a seguir. A Rua das 
Flores é talvez a mais bela do Porto. O novo mu-
seu da Misericórdia, uma bela peça de Rui Chafes, 
convive com alguma da melhor arte sacra que se 
pode apreciar no Porto. Em Serralves, paragem 
obrigatória, podemos destacar a Casa do Cinema. 
Manoel Oliveira, à maneira de Fernando Pessoa, 
parece que também tinha uma “arca”, com mui-
to a descobrir. O jardim de S. Lázaro, e de Arca d 
Á́gua, o do Passeio Alegre, três dos mais bonitos, 
ainda com ecos de duelos, de atitudes românticas 
e de pescadores celebrados por Raul Brandão. A 
Rua da Picaria, por muitos motivos, que vão da 
genealogia de Francisco Sá Carneiro (era lá a casa 
dos seus pais), ao escritório de Miguel Veiga (em 

anos mais recentes). Este último figura que trata 
o Porto com grande intimidade e sabedoria, ad-
vogado e homem das letras, a todos os títulos de 
exceção, que levou bem longe uma bela frase que 
trazia frequentemente à conversa: “O Porto é uma 
Pátria dentro da Pátria”. Um roteiro no Porto não 
acaba nunca, é sempre injusto tentar fixá-lo. Por 
isso, tomem-se estas notas como cais de partida 
para uma viagem de circunavegação nesta cida-
de.

CM: Nasceu na Rua da Rosa, em Lisboa, mas é 
considerado o grande escritor do Porto. Está se-
pultado no cemitério da Lapa e, apesar de es-
crever A Queda de Um Anjo, defendeu a honra 
do País perante a Senhora Rattazi. Mas é possí-
vel perdoar-lhe o facto de ter chamado “Sindi-
cato de Viúvas” a esta cidade? Acha que, depois 
de andar nas velhas notas de 100 escudos, com 
a Rua do Loureiro às costas a Torre dos Clérigos 
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“É, pelo menos,  
impossível ser-se  
candidato à Câmara 
do Porto sem conhecer 
e partilhar o universo 
de Agustina.”

ao fundo, também devia figurar numa nova 
nota de euros?

VF: A Camilo tudo devemos perdoar. Sobretudo, 
devemos celebrar Camilo. Mergulhar nos ambien-
tes únicos que criou e saborear com prazer a acús-
tica da língua portuguesa que ele inventou. 

CM: Quem é que escreveu: “Não nasci por acaso 
nestas pedras…”? A que rua do Porto se referia 
este poeta que andava de elétrico em Lisboa 
e se recusava a ter mais de 20 anos, apesar de 
confessar que “viver sempre também cansa”?

VF: José Gomes Ferreira. Nasceu aqui, na Rua das 

Musas, que não se cansaram de o inspirar.

CM: Quem é que escreveu: “Não nasci por acaso nestas pedras…”? A que rua do Porto se referia este 
poeta que andava de elétrico em Lisboa e se recusava a ter mais de 20 anos, apesar de confessar que 
“viver sempre também cansa”?

VF: Jorge Sousa Braga. Um daqueles raros vícios que nunca pode ser abandonado...

CM: E de quem é este verso: “Porto, palavra exata: Nunca ilude”?
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VF: Pedro Homem de Melo. Um homem que faz 
parte por inteiro do fado que também se canta no 
Porto. 

CM: “Se bem me lembro”, houve alguém que 
disse que “uma ida ao Porto é sempre uma li-
ção de portuguesismo” ou, nesse dia, estava só 
“mau tempo no canal”?

VF: Vitorino Nemésio. Cheio de razão, porque as li-
ções que o Porto deu podiam ser mais escutadas, 
ainda hoje.

CM: É possível ser candidato à Câmara do Porto 
sem ter lido Agustina?

VF: É, pelo menos, impossível ser-se candidato à 
Câmara do Porto sem conhecer e partilhar o uni-
verso de Agustina, a respiração que a autora trou-
xe para cidade, a forma como ela tornou o Porto 
universal, e o revelou na sua grandeza e nos de-
talhes, com um humor lúcido e uma inteligência 
fulgurante.

CM: Acha que a Sophia e a Rosalía de Castro po-
dem andar de metro?

VF: Espero que a intervenção da Metro do Porto 
coordenada por Souto Moura possa não só sal-
vaguardar como valorizar o Jardim de Sophia e a 
escultura de Rosália de Castro. Certamente que 
ambas apreciavam a velocidade cosmopolita que 
este democrático meio de transporte proporciona.

CM: Sabe a música da letra: “Não me empurrem 
que o meu coração está entre o Douro e a Cir-
cunvalação”?

VF: Conheço a música da Capicua, fala da cidade 
como selva – quero que seja menos selva, “com 
lugar para todos”, sem perder identidade e com 
prioridade à qualidade de vida de todos os que 
tem “o coração entre o Douro e a Circunvalação”.

CM: Acha que vai cantar na noite das eleições: 
“Aí eu estive quase morto no deserto e o Porto 
aqui tão perto”?

VF: Espero que possa cantar: “Hoje é o primeiro 
dia do resto da tua vida”.

CM: A quem vai pedir, nessa noite, “vem ter 
comigo aos Aliados”?

VF: À família, aos amigos e a todos os que genui-
namente amam a cidade e, por isso, a sentem 
como uma parte importante das suas vidas.

CM: Quem vem e atravessa o rio pode ser um 
lampião triste e só, ou transformar-se num mi-
lhafre ferido na asa? Escolha uma música para 
“o concerto que havia no Rivoli”.

VF: Poderia ser mesmo o Porto Sentido do Rui Ve-
loso ou a Serenata do Norte do Miguel Araújo, em 
dueto com o Rui. 

CM: Se visse Vítor Baía a ler A angústia do guar-
da-redes antes do penalti achava que era um 
insulto ao público do Porto ou convidava-o a 
apresentar a obra de um dos últimos prémios 
nobel da literatura na Livraria Lello?

VF: Conheço pessoalmente o Vítor Baía, de quem 
tenho a melhor das impressões. Insultos ao  
público nunca poderia ser. Sei que Pinto da Costa 
e Villas Boas gostam de poesia e são diseurs, des-
conheço se o Vítor tem a mesma queda.
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CM: Já esteve na fila da Livraria Lello? Mandava 
para lá algum dos seus rivais?

VF: Aproveitei a pandemia para visitar a Lello sem 
filas. As filas de trânsito na VCI são bem mais de-
sagradáveis e impõe-se, diariamente, a todos os 
portuenses.

CM: Que livros sobre o Porto aconselharia a um 
viajante estrangeiro que conhecesse na fila 
para entrar no número 144 da Rua das Carme-
litas?

VF: Se tivessem apenas espaço para um, reco-
mendaria o À Descoberta do Porto, do Germano 
Silva, que para além de ter a história e estórias de 
lugares da cidade escritas com o conhecimento e 
amor do Germano, tem excelentes fotografias da 
Lucília Monteiro. Para saberem mais da história da 
cidade, sugeria Uma família inglesa, de Júlio Di-
nis, e Lendas do Porto, do Joel Cleto. Para os que se 
quiserem mesmo integrar-se e, quem sabe, virar 
tripeiros seria aconselhável O dicionário de calão 
do Porto, do João Carlos Brito. E, sem dúvida, um 
livro de Vasco Graça Moura, que entre outras mui-
tas coisas foi vereador na Câmara do Porto. O livro 
pode ser, por exemplo, Páginas do Porto (edição 
onde se reproduzem desenhos de António Cruz, o 
pintor do filme da cidade). Livro que nos faz sentir 
sermos gente do Porto, daquela que “anima, isto 
é, dá uma alma à cidade”.

“Aproveitei a pandemia para visitar a Livraria 
Lello sem filas. As filas de trânsito na VCI são 

bem mais desagradáveis.”

CM: Agustina costumava dizer que a sua rela-
ção com o Porto foi um casamento de conve-
niência que se transformou em amor à primeira 
vista. E a sua?

VF: Nasci no Porto e, por isso, estarei mais próxi-
mo de Sophia. “O Porto é o lugar onde começam 
as maravilhas e todas as angústias”. Para mim, tal 
como para Agustina, “o Porto não é um lugar, é 
um sentimento.”

CM: Quem escreveu o romance que tem por tí-
tulo o nome da Praça onde moram os dois Pré-
mios Pritzker da cidade do Porto?

VF: António Rebordão Navarro, em A Praça de  
Liége.

CM: Eduardo Lourenço fez o seu último discurso 
público na entrega do Prémio da Livraria Lello e 
revelou os seus três escritores mais marcantes 
do Porto: Camilo, Júlio Dinis e Agustina. Quais 
são os seus?

VF: Concordo com a escolha, mas acrescentaria 
Eugénio de Andrade e Sophia, e um mais antigo, 
que organizou culturalmente o Porto, até na ace-
ção romanesca: Artur Magalhães Basto, que em 
1932 escreveu O Porto do Romantismo, sobre um 
legado que ainda agora tão bem nos caracteriza 
e define.
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MARGENS
INERTES
Margens inertes abrem os seus braços,

Um grande barco no silêncio parte.

Altas gaivotas nos ângulos a pique,

Recém-nascida a luz, perfeita a morte.

Um grande barco parte abandonando

As colunas dum cais ausente e branco.

E o seu rosto busca-se emergindo

Do corpo sem cabeça da cidade.

Um grande barco desligado parte

Esculpindo de frente o vento norte

Perfeito o azul do mar, perfeita a morte

Formas claras e nítidas de espanto.

Sophia de Mello Andresen
In Antologia
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PASSAGEM
Com que palavras ou que lábios

é possível estar assim tão perto do fogo

e tão perto de cada dia, das horas tumultuosas e das serenas,

tão sem peso por cima do pensamento?

Pode bem acontecer que exista tudo e isto também,

e não só uma voz de ninguém.

Onde, porém? Em que lugares reais,

tão perto que as palavras são de mais?

Agora que os deuses partiram,

e estamos, se possível, ainda mais sós,

sem forma e vazios, inocentes de nós,

como diremos ainda margens e diremos rios?

Manuel António Pina

In Todas as palavras - poesia reunida 1974-2011
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A SIBILA
“É esta a mais grandiosa história dos homens, a de tudo o que 
estremece, sonha, espera e tenta, sob a carapaça da sua cons-
ciência, sob a pele, sob os nervos, sob os dias felizes e monó-
tonos, os desejos concretos, a banalidade que escorre das suas 
vidas, os seus crimes e as suas redenções, as suas vítimas e os 
seus algozes, a concordância dos seus sentidos com a sua mo-
ral. Tudo o que vivemos nos faz inimigos, estranhos, incapazes 
de fraternidade. Mas o que fica irrealizado, sombrio, vencido, 
dentro da alma mais mesquinha e apagada, é o bastante para  
irmanar esta semente humana cujos triunfos mais maravilho-
sos jamais se igualam com o que, em nós mesmos, ficará para 
sempre renúncia, desespero e vaga vibração. O mais veemente 
dos vencedores e o mendigo que se apoia num raio de sol para 
viver um dia mais, equivalem-se, não como valores de aptidões 
ou de razão, não talvez como sentido metafísico ou direito  
abstracto, mas pelo que em si é a atormentada continuidade do  
homem, o que, sem impulso, fica sob o coração, quase esperan-
ça sem nome”.

Agustina Bessa Luís

In A Sibila
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POEMA DE UMA VIAGEM AO PORTO E 
DE UMA PARTIDA PARA A BÉLGICA
              

As filhas do filho - e o Mundo largamente a elas.

Do Porto, a um céu de banho (o inverno desdourou folha e 
vinho),

Vai, molhada e rodada, a fita do caminho.

Com essa cor nos pneus, as três ao colo, abalam.

Um sonho ainda, homem avô! e a porta bate,

Bate o destino, o relógio dos Clérigos, o peito,

E mil gotas na chuva podem passar por lágrimas.

Quando voltas, amor que as fez e mas separas,

Filho e mulher do filho pai dos quatro e meu?

Que um filho de homem velho é pai do seu cansaço,

Mão na sua testa tornada ao silêncio e ruga nova:

O caminho que vai sulca o seu coração.

Tão simples, um seguir pela direita e ser testa de ventos!

Volante é o velho que vê voar o que lhe pesa e a noite,

Corpo que tem consigo para durar e dizer.

Como uma estrada é o nosso ser de agora, logo e ontem,

Pedra aberta ao que transe e luze e desaparece:

A cidade nocturna enfia no Douro algumas pérolas,

A ponte que separa vibra, e a água do rio a estrada esquece.

Ó nossa vida, quanto? - um lanço ainda, e a via vai

Como a quadriga a quatro e a oitenta à hora (um sopro a cru-
za);

Desdobram-se nos vales as árvores; aldeias sem gente lembram 
o que em suas casas seríamos:

Sossego, lenha, um pouco de tudo e a paz por nada.

Mas não, que já no vento um carro desenhou
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Meninas de capuz, sacos e servas (Meu Amor diz um bibe).

Nossa saudade é o antes por agora

Que tudo se suspende e a pausa pesa

Mais que o mundo no adeus.

Se um fogo pega nas palavras que nos ficam,

Ah! não é de lareira a chama do chamado!

Um leve ardor de esperar o regresso nas pombas

Talvez desse vagar e viga à casa vaga.

Mas que faremos nós da chuva contrário ao acalento?

Ao separado e cerce, que aspas achar senão os braços

Nus e caídos sem o peso das meninas?

Deus! tu nisto estás como o horário no incerto,

O que envolve no envolto (e os coelhos se espantam nos faróis).

Nosso ir-sempre é que rasga a lonjura da esperança:

Humidade no chão, um pouco de sangue nos transforma;

Só na casa, à chegada, o cuidado de frente se fez pó.

Se me ficar da vida o tê-la certa noutros,

Como a brasa que passa ao pinhal o clarão,

Fica-me muito: à morte compareço

Pálido do sangue adiante, aonde eles já vão.

É só esse o poema que mereço

Pelos muitos que fez a minha mão.

            

Vitorino Nemésio

In Canto de Véspera
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O PORTO É SÓ...
O Porto é só uma certa maneira de me refugiar na tarde, for-
rar-me de silêncio e procurar trazer à tona algumas palavras, 
sem outro fito que não seja o de opor ao corpo espesso destes 
muros a insurreição do olhar.

O Porto é só esta atenção empenhada em escutar os passos dos 
velhos, que a certas horas atravessam a rua para passarem os 
dias no café em frente, os olhos vazios, as lágrimas todas das 
crianças de S. Victor correndo nos sulcos da sua melancolia.

O Porto é só a pequena praça onde há tantos anos aprendo me-
todicamente a ser árvore, procurando assim parecer-me cada 
vez mais com a terra obscura do meu próprio rosto.

Desentendido da cidade, olho na palma da mão os resíduos da 
juventude, e dessa paixão sem regra deixarei que uma pétala 
poise aqui, por ser tão branca.

Eugénio de Andrade

In Poesia e Prosa
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ALELUIA
 Dúvida? Não, mas luz, realidade, 

 E sonho que na luta amadurece: 

 O de tornar maior esta cidade 

 Eis o desejo que traduz a prece. 

 Só quem não sente o ardor da juventude poderá vê-la de olhos 
descuidados, 

 Porto - palavra exacta, nunca ilude 

 Renasce nela a ala dos namorados. 

 Deram tudo por nós esses atletas 

 Seu trajo tem a cor das próprias veias e a brancura das asas dos 
poetas 

 Ó fé de que andam as nossas almas cheias 

 Não há derrotas quando é firme o passo 

 Ninguém fala em perder, ninguém recua 

 E a mocidade invicta em cada abraço, 

 A si mais nos estreita: a pátria é sua! 

 E de hora a hora cresce o baluarte 

 Vejo a Torre dos Clérigos às vezes 

 Um anjo dá sinal quando ele parte 

 São sempre heróis, são sempre portugueses 

 E azul e branca essa bandeira avança 

 Azul, branca indomável, imortal 

 Como não pôr no Porto uma esperança 

 Se “daqui houve nome Portugal”?

Pedro Homem de Melo
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AMOR DE PERDIÇÃO
“(…) Dezoito anos!… E degredado da pátria, do amor e da 
família! Nunca mais o céu de Portugal, nem liberdade, nem 
irmãos, nem mãe, nem reabilitação, nem dignidade, ne-
nhum amigo!… É triste.

O leitor decerto se compungiria; e a leitora se lhe dissessem 
em menos de uma linha a história daqueles dezoito anos 
chorararia”.

Camilo Castelo Branco

In Amor de Perdição
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