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PREFÁCIO
JORGE NUNO PINTO DA COSTA
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O que faz um país, uma região, uma cidade, um clube são as pessoas e o ideário que as une num 

objectivo comum. O que faz o FC Porto ser o que é hoje não é nem a Providência, nem o acaso, mas 

sim o esforço e apoio de muita e muita gente, de que este livro retrata uma pequeníssima parte.

Nesta obra encontramos pessoas de muitas actividades distintas, de muitos sítios diferentes, com 

opiniões às vezes divergentes, mas unidas no desejo de vitória do FC Porto. Foi este cruzamento de 

tantas formas de pensar e agir o caldo de cultura que fez emergir o Dragão como a mais bem-sucedida 

organização desportiva do país e a mais saudada internacionalmente.

É esta gente e muita outra de iguais méritos que garantirá o futuro vencedor do FC Porto.

Por fim, uma palavra para o Veríssimo Dias. Pelo sentido estético, pela sobriedade, pelo cuidado e 

profissionalismo posto neste trabalho, os meus parabéns.

RETRATOS DO DRAGÃO 
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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 estes atletas.

Seu trajo tem a cor das próprias veias

e a brancura das asas dos poetas…

Ó fé de que andam nossas almas cheias!

Não há derrotas quando é firme o passo.

Ninguém fale 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!

Lembro 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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O livro Retratos do Dragão constitui a minha quarta obra de fotografia e a terceira de retratos. É feito para 
ser editado e distribuído pelo FC Porto. Foi com satisfação que me abalancei nesta tarefa, e com honra. 

Para fazer a maioria dos retratos, utilizei o Estádio do Dragão, onde instalei condições de trabalho 
num dos estúdios de imagem do FC Porto: um sistema de iluminação contínua com duas fontes de 
luz, um conjunto de reflectores, alguns adereços simples, e a confiável coluna Foba, cuja versatilidade e 
firmeza me estabilizaram os cliques. Mas retratei portistas noutros locais: na minha casa, na Assembleia 
da República, na Casa do Porto em Lisboa, na casa ou local de trabalho de alguns retratados, num 
hotel da Invicta, e, ainda, para alguns retratos, em locais diversos (onde recorri à luz aí disponível). 

O livro é constituído fundamentalmente por três partes:  

. retratos actuais a preto-e-branco de portistas (dirigentes, atletas e ex-atletas, personalidades);

. retratos não actuais reunidos sob a designação Distantes, sempre Presentes (trata-se de casos 
de pessoas ausentes do país por motivos profissionais ou outros, que tornaram inviável obter 
retratos actuais);

. separata a cores sob a designação Cores do Porto, na qual se apresentam imagens do Estádio 
do Dragão e de adeptos.  

As fotografias apresentadas, na esmagadora maioria, são actuais e da minha autoria, tendo sido 
produzidas com a finalidade específica de constarem deste livro. Umas quantas foram feitas por outros 
fotógrafos, ou recebidas dos arquivos do FC Porto. Na Ficha Técnica plasma-se registo de autorias. 
A cada imagem a preto-e-branco anexa-se apenas o nome abreviado do retratado, excepto na secção 
Lendas do Clube, em que se junta breve descrição a cada «lenda». No total, o livro contém 253 retratos 
e 62 imagens a cor, tendo sido da responsabilidade do FC Porto a selecção final. 

Usam-se no livro textos diversos, em poesia e em prosa. Mais do que simples separadores de imagens, 
eles pretendem inscrever-se na alma do livro.

Ao fazer (ou, talvez, ao criar) este livro entrei no mundo do dragão, e pude conhecê-lo, vivê-lo, e 
compreendê-lo. Percebi o sentimento profundo, intenso, de importância quase vital, que o FC Porto 
suscita nos portistas. Para além do bem e do mal – empreste-me Nietzsche as palavras – fiquei com 
a sensação de que o futebol é a centralidade primordial do clube, mas uma centralidade dotada de 
pulsão e retorno; a envolvência das outras modalidades, e, particularmente, os adeptos específicos, 
torce pelas vitórias azuis no desporto-rei, mas o clube devota também carinho e amor ao andebol, 
basquetebol, bilhar, boxe, desporto adaptado, hóquei em patins e natação. E em qualquer modalidade 
perpassa uma vontade indómita de vencer – timbre e marca do dragão. Não é, pois, em vão, que os 
portistas dizem: o nosso destino é vencer e a vencer desde 1893.

No passado outras modalidades medraram no Clube, das quais não resisto a citar o atletismo que, diz-
me uma luminosa intuição de fotógrafo, um dia renascerá.

Assentei fazer os Retratos do Dragão directamente com o Presidente Jorge Nuno Pinto da Costa, que 
conheci pessoalmente há cerca de dois anos quando o retratei para outro projecto. Desde essa altura, 
nutro consideração e estima por Pinto da Costa, em quem, para além de outras qualidades, descobri, 
por estranho que pareça a gente exterior ao clube, uma faceta pessoal de simpatia e adesão às coisas 
da cultura. É motivo de satisfação para mim que o lançamento deste livro ocorra por ocasião do 30º 
aniversário de Jorge Nuno Pinto da Costa à frente dos destinos do FC Porto.
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Rivalidades à parte, os outros clubes (e o país) sabem que as três décadas de liderança de Pinto da 
Costa guindaram o FC Porto para um patamar cimeiro no desporto nacional. Os resultados falam por 
si: à data da publicação deste livro o clube conta com 71 troféus, dos quais 7 internacionais (o principal 
rival, o Benfica, detém 69 títulos, dos quais, dois são troféus internacionais); é o único clube português 
pentacampeão de futebol, duas vezes tetracampeão e detentor de cinco triplas (1997-98, 2002-03, 
2005-06, 2008-09 e 2010-11). 

Durante o tempo em que fiz este livro — boa parte dele, vivendo no Porto — pude constatar que a 
generalidade dos portistas ama no FC Porto não apenas o clube mas também a sua cidade, a sua terra 
e a sua condição. Nos portistas residentes, o clubismo iça-se mais alto do que a cumeada do Estádio do 
Dragão, ligando o clube à urbe, essa bela cidade que em anfiteatro se ergue sobre o Douro. Vivendo no 
Porto, testemunhei-lhe o severo granito, as neblinas matutinas acamadas no rio, as sobretardes suaves, 
a hemi-imponderação das pontes, a graciosidade das torres, a ourela dos casarios. Foi inevitável: 
apaixonei-me! Pelo clube e pela terra!

Retratar estes portistas, conversar e conviver com eles, permitiu-me conhecer-lhes parte da alma, 
essa dimensão humana intangível mas real, que o clique do botão disparador aspirava registar: e, se 
por fora, a alma de alguns portistas se me afigurou, porventura e momentaneamente, áspera, quando 
a coloquei à prova ou lhe mergulhei no âmago — fixei-lhes um retrato bom, magnânimo, leal. O 
livro Retratos do Dragão atesta que nos portistas, a rudeza e a virtude, a agrestia e a rectidão, são 
frequentemente condiscípulas; teria seguramente razão o velho Herculano ao escrever que talvez seja 
o Porto … entre nós, os degenerados netos do velho Portugal, quem guarda ainda maior porção da 
desbaratada herança do antigo carácter português no que tinha bom, que era muito, e no que tinha mau, 
que não passava de algumas demasias de orgulho. 

Diz-se, por vezes, que o FC Porto é um clube regional. Produzo sobre isto um comentário. Vejo num 
certo regionalismo portista, ou portista-nortenho, algo que acrescenta, em vez de subtrair. Portugal é 
constituído por muitos portugais e o regionalismo do Porto, essa Pólis vetusta, em que houve «nome» 
Portugal, adiciona predicado ao país, enriquece-o. A nossa unidade de nação, como qualquer unidade 
afinal, é construída e feita por forças múltiplas e variadas. Por mim falo: nunca me senti estrangeiro no 
Porto; aqui é-me fácil permanecer em casa, ecuménico cidadão do mundo feito tripeiro de gema na 
cidade de granito. 

E não esqueço as palavras de Torga, sobre o Porto: se as grandes inquietações sociais bateram a esta 
porta e entraram, se foi aqui dentro que estiveram cercadas as liberdades e romperam o cerco, se a junta 
de Patuleia se instalou nestas ruas, se o «Trinta e Um de Janeiro» explodiu na sua alma, se, enquanto se 
queimava o semelhante a torto e a direito em Lisboa, no Porto houve apenas um auto-de-fé, e se foi do 
seu coração que se ergueu a primeira voz contra a pena de morte em Portugal, — haja confiança! 

Sim, haja confiança porque, evocando ainda Torga: na história portuguesa, os mais altos momentos, 
não do nosso génio, mas da nossa plenitude atingida, foram aqui. Uma saudável consciência gregária, 
uma solidez de processos de conduta e de relação, deram a este aglomerado humano foros de única 
grande cidade castiçamente nossa.   

No livro estão fotografados também portistas, não portuenses. Testemunhei neles a mesma mística 
formidável do dragão. E testemunhei-lhes aprumo e orgulho no seu clube.        
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Vejo a fotografia como arte, e arte maior, e nela muito aprecio o Retrato (embora cultive também 
outros tipos de fotografia). 

Como escrevi noutra ocasião, sei que ao fazer o clique para os meus retratos, o dedo que aperta o 
disparador não é o agente único em acção. Empurra-o um silêncio vindo de dentro, uma flecha 
desassossegada mas afável, uma simpatia enorme pela pessoa a fotografar, um desejo de captar o 
lado de luz que cada ser humano tem. E, dedo e emoção geram, por móbil inexplicável, num fôlego 
concluído e não totalmente concluído, uma esperança-certeza: vai-se registar um outrora-agora-
sempre. E um semblante, porque eternizado, faz-se milagre. Mais, em cada retrato há um breve 
pensamento a atravessar outro pensamento sem nele se confundir, um coração a pulsar brevemente 
em uníssono com outro coração. Seguramente, era algo deste tipo que levava Henry Cartier-Bresson, 
o grande Mestre, a dizer que fotografar é colocar na mesma linha de mira a cabeça, o olho e o coração. 

Também já escrevi que fazer retratos corresponde a uma espécie de necessidade: que é vital, intrínseca 
e profunda. O homem, ser racional gregário, dotado de auto-estima e quase sempre provido do 
quinhão — parco ou avantajado — do velho, mas sempre jovem, Narciso, mirando na cristalina água 
o cristalino rosto, carece de ver a imagem de si próprio e dos seus. E nesta docemente obscura jornada 
humana, balizada por esse par de marcos, misteriosos entre o advento da luz e o regresso à cerração, 
tudo aquilo que somos, o patente e o mais profundamente oculto, plasma-se nos nossos retratos, 
reaparece neles. A fotografia foi inventada para fazer o retrato do homem (com luminoso pedido de 
desculpas aos outros géneros fotográficos)! 

Os retratos permitem-nos recordar o passado, unir o pretérito ao presente, ajudando a interpretar, 
caracterizar e representar o que foi ocorrendo com a passagem do tempo. Ao olharmos um retrato, 
aquilatamos o salto entre o momento em que a pessoa (nós, o outro ou ambos) foi fotografada e o presente, 
em que se contempla a imagem. O retrato contém em latência o antes e o agora; quando os unimos, 
percebemos a mudança e a transformação, e, mais do que isso, podemos lançar uma seta para diante e 
tentar decifrar o que virá, prever o devir (o devir do homem e o grande e insondável devir do mundo).

Alguns dos meus retratos procuram dar expressão à alma, não apenas pelo rosto e pelo olhar de 
quem fotografo, mas também pelo movimento e postura corporal dos retratados, e, particularmente, 
pelo recado, implícito ou explícito, visível ou invisível, das suas mãos, esse maravilhoso instrumento 
do universo. Depois, depois há a sombra. Nela vejo, como Leonardo, uma capacidade superior à luz 
pois esta jamais consegue suprimir totalmente, pelo menos nos corpos opacos, aquela. Mais do que 
a luz, é a sombra, embora com uma benesse e uma demão daquela, que modela os rostos dos meus 
retratados. É por isso que a maioria das imagens aqui presentes apresenta planos de fundo em sombra, 
modelando como veludo o rosto e o olhar dos meus retratados, num convite de regresso ao escuro. Na 
minha concepção básica de retrato é, pois, a sombra que se socorre da luz, e não ao contrário, quando 
bato à porta das almas, pedindo-lhes para entrar.

Fazer retratos contraria o esquecimento, permite recordar, amar. E termino este texto dizendo: 
habituei-me a amar os portistas e o seu grande clube; e como desde o tempo de Aristóteles se afirma 
que amor e fumo não se escondem, estou seguro de que esse sentimento passou para muitos dos meus 
retratos deste livro. Revi amigos, e amigos novos fiz, entre os portistas que aqui estão. 

Em suma, o livro Retratos do Dragão foi feito com muito amor.

Vejo porque acredito...



18



19

SER PorTo
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Jorge nuno Pinto Da costa
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PORTO

O Porto é só uma certa maneira de me refugiar na tarde, forrar-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 São Vítor correndo nos sulcos de sua melancolia. 

O Porto é só a pequena praça onde há tantos anos aprendo metodicamente a ser árvore, 

aproximando-me assim cada vez mais da restolhada matinal dos pardais, esses velhacos que, 

por muito que se afastem, regressam sempre à minha vida. 

Desentendido da cidade, olho na palma da mão os resíduos da juventude, e dessa paixão sem 

regra deixarei que uma pétala pouse aqui, por ser de cal.

eugénio De anDraDe
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reTrAToS
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assunÇÃo esteVes
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José eDuarDo Dos santos
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antónio ramalho eanes
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José PeDro aguiar-branco
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CâNTICO NEGRO

“Vem por aqui” — dizem-me alguns com os olhos doces

Estendendo-me os braços, e seguros

De que seria bom que eu os ouvisse

Quando me dizem: “vem por aqui!”

Eu olho-os com olhos lassos,

(Há, nos olhos meus, ironias e cansaços)

E cruzo os braços,

E nunca vou por ali...

A minha glória é esta:

Criar desumanidades!

Não acompanhar ninguém.

— Que eu vivo com o mesmo sem-vontade

Com que rasguei o ventre à minha mãe

Não, não vou por aí! Só vou por onde

Me levam meus próprios passos...

Se ao que busco saber nenhum de vós responde

Por que me repetis: “vem por aqui!”?

Prefiro escorregar nos becos lamacentos,

Redemoinhar aos ventos,

Como farrapos, arrastar os pés sangrentos,

A ir por aí...

Se vim ao mundo, foi

Só para desflorar florestas virgens,

E desenhar meus próprios pés na areia inexplorada!

O mais que faço não vale nada.
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Como, pois, sereis vós

Que me dareis impulsos, ferramentas e coragem

Para eu derrubar os meus obstáculos?...

Corre, nas vossas veias, sangue velho dos avós,

E vós amais o que é fácil!

Eu amo o Longe e a Miragem,

Amo os abismos, as torrentes, os desertos...

Ide! Tendes estradas,

Tendes jardins, tendes canteiros,

Tendes pátria, tendes tetos,

E tendes regras, e tratados, e filósofos, e sábios...

Eu tenho a minha Loucura !

Levanto-a, como um facho, a arder na noite escura,

E sinto espuma, e sangue, e cânticos nos lábios...

Deus e o Diabo é que guiam, mais ninguém!

Todos tiveram pai, todos tiveram mãe;

Mas eu, que nunca principio nem acabo,

Nasci do amor que há entre Deus e o Diabo.

Ah, que ninguém me dê piedosas intenções,

Ninguém me peça definições!

Ninguém me diga: “vem por aqui”!

A minha vida é um vendaval que se soltou,

É uma onda que se alevantou,

É um átomo a mais que se animou...

Não sei por onde vou,

Não sei para onde vou

Sei que não vou por aí!

José régio
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ADmiNiSTrAÇÃo/CEO
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reinalDo teles
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aDelino calDeira



41

angelino Ferreira
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rui Vieira De sÁ
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eDuarDo Valente
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Diogo PaiVa branDÃo
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antero henrique
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CAIS DA RIBEIRA

Nem todas as cidades são feitas de pedra

como esta que traça os contornos da terra

frio e duro sotaque do eio

foz de pedra com que as crianças

vão renovando o musgo

casca de peixe tripa de fruta

traço dos mapas com que se conhece o mundo

Medusa a górgona morreu aqui  −

Sustinha o nervo escuro das águas

Contra a goela do tempo

Paulo Pais



48



49

órgÃoS SOCIAIS



50

sarDoeira Pinto



51



52

matos FernanDes



53

JoÃo Paulo nunes De almeiDa



54

alíPio Jorge



55

ÁlVaro Pinto



56

FernanDo PóVoas



57

FernanDo gomes



58

íliDio Pinto



59

Joaquim Pinheiro



60

Joaquim sousa ribeiro



61

Joaquim Faria e almeiDa



62

Júlio matos



63

Vítor santos
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ESTA GENTE

Esta gente cujo rosto

Às vezes luminoso

E outras vezes tosco

Ora me lembra escravos

Ora me lembra reis

Faz renascer meu gosto

De luta e de combate

Contra o abutre e a cobra

O porco e o milhafre

Pois a gente que tem

O rosto desenhado

Por paciência e fome

É a gente em quem

Um país ocupado

Escreve o seu nome

E em frente desta gente

Ignorada e pisada

Como a pedra do chão

E mais do que a pedra

Humilhada e calcada

Meu canto se renova

E recomeço a busca

De um país liberto

De uma vida limpa

E de um tempo justo.

soPhia De mello breyner anDresen
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PerSoNAliDADeS



68

antónio barbosa De mello



69



70

maria José ritta



71



72

leonor beleza



73



74

Paulo rangel



75



76

D. JanuÁrio torgal Ferreira



77



78

manoel De oliVeira



79



80

maria De belém roseira



81



82

Francisco José Viegas
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SOBRE A MINHA CIDADE

Sobre a minha cidade, falei-te ontem, mostrei-te

as esquinas do tempo, a imagem de fachadas

que ainda conheci, de outras que,

eu próprio ignorava; sobre

a minha cidade e suas pedras, seus espaços

de árvores graves; e o que foi arrasado,

ou está a desfazer-se; as manchas do presente, a

poluição dos homens; e o que foi

violentamente arrancado por negócios sucessivos,

erros, brutalidades; o que era e o que foi

o que é dentro de mim o seu obscuro,

imaginário ser: costumes e conflitos,

maneiras de falar, a gente

e a confusão das ruas, as casas do barredo;

sobre a minha cidade achei que tu

tiveste gratidão, a viste,

que percorreste as pontes que a minha

cidade a ti me trazem, entre

gaivotas alastrando e músicas diferentes,

e foste nascer nela.

Vasco graÇa moura
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manuel salgaDo



87

manuel Da costa anDraDe



88

emílio rui Vilar



89



90

luís montenegro



91

Francisco assis



92

rosa maria bastos albernaz



93



94

cesÁria éVora



95



96

naDir aFonso



97



98

FernanDo teixeira Dos santos



99

renato samPaio



100

miguel beleza



101

antónio borges



102

manuel lemos



103

luís menezes



104

hélDer Pacheco



105



106

germano silVa



107

José lourenÇo Pinto



108

carlos magno



109



110

salVato trigo



111



112

elisa Ferreira



113

ilDa FigueireDo
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Íamos pela Ribeira, pátio de escamas, desperdícios, sol 

deposto. Do outro lado do rio incendiando a margem, velas 

de sombra, um vento inchado, apodrecido, varrendo as casas, 

os telhados. Um vento de giestas salgadas, de caruma. De 

guitarras ciganas. De aquáticas lucilações.

Íamos ao encontro da foz. Ruas altas, trilhos de velhos carros 

de hortaliça e rodendros. Um perfume de cal estagnada.

albano martins
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antónio lobo xaVier



117

Joaquim PoÇas martins



118

cecília PeDroto



119



120

isabel Pôncio monteiro



121



122

alíPio Dias



123

luís Portela



124

José silVa PeneDa



125

antóno braganÇa FernanDes



126

FernanDo Freire De sousa



127

Jaime loPes



128

rui moreira



129

nuno carDoso



130

artur santos silVa



131



132

FernanDa meneses



133

manuel Pizarro



134

isabel Pires De lima



135
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Portu

gal de cinza e pedra, crista 

de rio e mar. Canto (de pe

dra, ainda) escuro (escura). Ci

garra de

semânticas asas. Porto

e navios de âncoras

erguidas,

soterradas.

Coração que do rio
o sangue e a música retira.
gaivota de pedra,
navio
e lira.

albano martins

Porto

Porto 2



138

maria manuela aguiar



139



140

Paulo ramalheira teixeira



141



142

PeDro marques loPes



143

PaDre Jorge Duarte



144

luís JarDim



145

Jorge machaDo



146

cristina De azeVeDo



147



148

antero ribeiro Da silVa



149

miguel sousa taVares



150

nuno azeVeDo



151



152

PeDro FiliPe soares



153

michael seuFert



154

JoÃo brenha



155



156

hugo Velosa



157

carlos gonÇalVes



158

maria aurora Pinto De magalhÃes



159

FernanDo Peres



160

olímPio bento



161

FernanDo cerqueira



162



163

carlos tê



164

antónio manuel taVares



165

Francisco ribeiro Da silVa



166

renato Damas barroso



167

ÁlVaro morais monteiro



168

FiliPe caseiro alVes



169

Joana amaral Dias



170

luís onoFre



171



172

miguel gueDes



173

alFreDo assunÇÃo



174

manuel queiró



175



176

José noVais barbosa



177



178

manuel Ferreira Da silVa



179



180

manuel caValeiro branDÃo



181

agostinho loPes



182

Francisco laranJo



183

JoÃo FernanDes



184

sebastiÃo Feyo De azeVeDo



185

Joaquim borges gouVeia



186

José JoÃo morais



187



188

alcino soutinho



189

carlos amaral Dias



190

Francisco De carValho guerra



191

carlos robalo corDeiro



192

Joaquim Pina moura



193

Paula gueDes



194

Júlio magalhÃes



195

maria amélia canossa



196

JoÃo castro neVes



197

rui reininho



198

manuel serrÃo



199

José guilherme aguiar



200

Kalú



201

celestino alVes



202

antónio monteiro



203

rui ochôa



204

sónia araúJo



205

nuno DelgaDo



206

rui massena



207

rita magalhÃes



208

arminDo araúJo



209

agostinho santos



210

manuel casal aguiar



211

clÁuDia ulisses



212

manuel centeno



213

tiago monteiro



214

ni amorim



215

ÁlVaro Parente



216

antónio Pinto De sousa



217

antónio teixeira



218

mÁrio santos



219

Patrícia aguiar



220

ÁlVaro costa



221

miguel Vieira



222

luís américo



223



224

hélio loureiro



225

manuel chaVes
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BAlADA DO RIO DOIRO

Que diz além, além entre montanhas,

O rio Doiro à tarde, quando passa?

Não há canções mais fundas, mais estranhas,

Que as desse rio estreito de água baça!...

Que diz ao vê-lo o rosto da cidade?

Ó ruas torturadas e compridas,

Que diz ao vê-lo o rosto da cidade

Onde as veias são ruas com mil vidas?...

Em seus olhos de pedra tão escuros

Que diz ao vê-lo a Sé, quase sombria?

E a tão negra muralha à luz do dia?

E as ameias partidas sobre os muros?

Vergam-se os arcos gastos da Ribeira...

Que triste e rouca a voz dos mercadores!...

Chegam barcos exaustos da fronteira

De velas velhas, já multicolores...

Sinos, caixões, mendigos, regimentos,

Mancham de luto o vulto da cidade...

Que diz o rio além? Por que não há-de

Trazer ao burgo novos pensamentos?

Que diz o rio além? Ávido, um grito

Surge, por trás das aparências calmas...

E o rio passa torturado, aflito,

Sulcando sempre o seu perfil nas almas!... 

PeDro homem De mello
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ESCUTAMOS O PORTO

Escutamos o Porto: os passos dados sobre as lajes; vozes soltas, feridas; falas num 
português perdido. 

Descemos da Sé para a Ribeira. Essas mulheres que gritam estão vivendo entre pedras 
ainda. Caminhamos no lixo. Vamos atentos à solidão das pedras, à forma destas casas 
que deveriam estar apodrecidas. A redução da luz conserva as suas tintas, embora 
mortas, vivas. Cores indecifráveis, vermelhos espessos, obscurecidos. Amparam cheiros 
fétidos, penumbras. E o rio resume tudo isto: mulheres lavam na água destruída: roupa, 
sabão e cascas de laranja; em torno, a água grande, verde e íntima. 

Água estreita, granito, como a Vila. Na Rua de Cimo de Vila começamos o caminho de 
Domingos Peres das Eiras. É esse o nome, o verdadeiro nome de Eugénio de Andrade? 
Que nos conduz na sordidez e no esplendor da Vila. Tu duca, tu segnore, e tu maestro. 

Sem culto, a Igreja de São Francisco é uma gruta de talha onde se deslocam aves, as 
mesmas que Eugénio de Andrade vê junto ao cais, sobre barcaças negras. Depois, aquele 
muro branco, dele e de José Rodrigues, diverso dos muros brancos do Sul, escuro, 
parede de uma rua onde vozes de crianças — tão exteriores ou interiores a nós, que são 
repentinamente as de William Blake — jogam. 

E ao teu encontro vem/a grande ponte sobre o rio. É de noite, de facto, mas não estás só. 

O frio sobe do Douro, a cidade expõe as suas luzes. 

Escutamo-nos.

gastÃo cruz
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lENDAS Do cluBe



232

alcino Palmeira

BOXE

O seu nome é indissociável da 
secção de Boxe do FC Porto, quer 
na condição de atleta, quer en-
quanto dirigente. Como praticante, 
conquistou seis títulos nacionais na 
década de 70 e mais cinco nos dez 
anos seguintes. Foi galardoado com 
o Dragão de Ouro de «Seccionista 
do Ano» em 2003.
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américo loPes

FUTEBOL

Senhor da baliza durante a década de 60, os adeptos que o viram jogar nunca se 
vão esquecer de Américo. Fazia parte dos «Magriços», a selecção portuguesa que 
brilhou no Mundial de 66, em Inglaterra, e foi campeão pelo FC Porto sob a batuta 
de Yustrich. Sólido como uma rocha, elástico quando as bolas eram mais apertadas e 
imperturbável enquanto líder da equipa, reinou numa época marcada por um quase 
deserto de títulos portistas. Ainda assim, as magníficas exibições que durante anos 
assinou na baliza do FC Porto preenchem o imaginário de muitos adeptos azuis e 
brancos, que não se esquecem de o ver «voar» entre os postes.
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aurora cunha

ATLETISMO

Foi a primeira grande conquistadora de títulos do atletismo do FC Porto. Envergou 
ao longo de duas décadas a camisola azul e branca, que vestiu pela primeira vez em 
1975. Campeã do Mundo de estrada, campeã da Europa e recordista nacional nas 
várias distâncias, Aurora Cunha foi atleta olímpica, participando por três vezes no 
maior acontecimento desportivo do Mundo. Especialista nos cinco mil e dez mil 
metros, foi responsável por uma nova dinâmica na secção de atletismo do clube, 
cativando e entusiasmando muitos outros atletas e novas apostas, numa modalidade 
até então quase sem expressão no FC Porto. Mantém o mesmo amor e dedicação ao 
FC Porto que revelou ao longo da carreira, tendo sido distinguida e homenageada 
várias vezes pelo seu empenho em prol do crescimento da modalidade.



237



238

camPos costa

HALTEROFILISMO

Pioneiro do halterofilismo no FC Porto, secção que integrou a partir de 1975, Campos 
Costa encabeçou uma geração de sucesso do clube na modalidade, contribuindo de 
forma decisiva para o avolumar de conquistas no palmarés azul e branco. São muitos 
os títulos que abrilhantam o currículo de Campos Costa, quer enquanto atleta, quer 
também na condição de treinador. Campeão Nacional em diversas ocasiões, este 
atleta de excelência celebrou na época de 1986/87 o derradeiro triunfo nacional na 
modalidade, encerrando com chave de ouro uma carreira notável ao serviço do FC 
Porto, bem como enquanto representante de Portugal.
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carlos resenDe

ANDEBOL

É considerado por muitos especialistas, técnicos e jogadores como o melhor 
andebolista português de sempre. Dono de uma compleição física invejável e de um 
currículo notável, recheado de títulos nacionais e Taças de Portugal, Carlos Resende 
foi considerado o melhor lateral-esquerdo no campeonato europeu que se disputou 
na Croácia, em 2000. Ter sido chamado para conduzir os destinos da equipa de 
andebol do FC Porto é só uma forma de reconhecimento ao mérito e à capacidade 
de um jogador que marca uma época da modalidade no clube e em Portugal.
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clemente moreira

BASQUETEBOL

Referência do basquetebol portista da década de 50, Clemente Moreira apresenta 
no currículo dois títulos nacionais da modalidade, conquistados nas temporadas 
de 1951/52 e de 1952/53. O seu nome é indissociável dos primórdios do sucesso 
azul e branco no basquetebol português e mantém-se incontornável no historial da 
modalidade no clube.
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cristiano Pereira

HÓQUEI EM PATINS

Formado no FC Porto, Cristiano foi durante muitos anos o único representante 
portista na selecção nacional de hóquei em patins, que tinha António Livramento 
como grande capitão. Jogador carregado de talento, com prestígio reconhecido além-
fronteiras, contribuiu com golos decisivos e enorme classe para as muitas vitórias do 
FC Porto na modalidade. Campeão nacional, europeu e mundial por diversas vezes, 
Cristiano Pereira alia à notável carreira como jogador uma sequência de sucesso 
enquanto treinador, que teve na Taça dos Campeões Europeus conquistada em 1986, 
frente aos italianos do Novara, um corolário consentâneo com as suas capacidades.
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FernanDa ribeiro

ATLETISMO

Detentora por mérito próprio de um lugar entre as melhores e mais medalhadas 
atletas portuguesas de todos os tempos, Fernanda Ribeiro marcou uma época de 
grande fulgor do meio-fundo e fundo nacionais. Depois de um trajecto de sucesso 
nos escalões mais jovens do FC Porto, Fernanda Ribeiro começou a somar grandes 
conquistas em 1994, arrecadando o título europeu de três mil metros em pista coberta. 
Segue-se o ouro em inúmeras competições e não tarda a chegar o brilho olímpico, à 
terceira participação, graças a um dos mais belos sprints finais da história dos dez 
mil metros. Em 1996, em Atlanta, Fernanda Ribeiro conquista o ouro nos dez mil 
metros e a prata nos cinco mil, selando um ano de absoluta excelência com o título 
europeu dos três mil metros. Embaixadora de sucesso do emblema portista, Fernanda 
Ribeiro continua a fazer valer o seu estatuto de campeã e a participar em diversas 
provas desportivas espalhadas pelo Mundo.



247



248

FernanDo gomes Da silVa

BASQUETEBOL

Destacado dirigente e ex-administrador do FC Porto, a história azul e branca de 
Fernando Gomes faz-se igualmente na condição de atleta e de uma das maiores 
referências do basquetebol ao serviço do clube e da selecção nacional. Fez parte da 
equipa liderada pelo mítico Dale Dover que se sagrou campeã nacional em 1971 e 
esteve 16 anos ao serviço do FC Porto, despedindo-se em 1981 com um novo título 
nacional. Regressaria ao clube em 1991, agora como dirigente, assumindo a gestão da 
secção de basquetebol portista.
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FernanDo soares gomes

FUTEBOL

Fernando Gomes é o maior goleador de sempre da história do FC Porto e o mais 
mortífero do futebol nacional. Um matador que foi rei em Portugal e na Europa. 
Gomes dominava a área como poucos, o seu jogo de cabeça era brilhante, rematava 
forte e colocado com ambos os pés e parecia, como que por magia, adivinhar os 
lances para facturar. Foi por seis vezes o melhor marcador do campeonato nacional 
e em duas delas, 1983 e 1985, juntou a esse título o de goleador-mor da Europa. 
Nascia, então, o Bibota. Gomes foi um dos pilares fundamentais do FC Porto que 
surpreendeu e conquistou o respeito da Europa do futebol. Responsável por cinco 
golos na caminhada até Viena, falhou o jogo decisivo frente ao Bayern de Munique 
por ter partido a perna a poucos dias do desafio. Viu a conquista do título europeu 
em casa, engessado e de muletas, mas recuperou a tempo de levantar a Supertaça 
Europeia e a Taça Intercontinental. Terminou a carreira em 1991, com 318 golos 
marcados em mais de 400 jogos disputados.
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JoÃo Pinto

FUTEBOL

É um dos mais carismáticos jogadores de toda a história do FC Porto. Venceu 
nove Campeonatos de Portugal, quatro Taças de Portugal, cinco Supertaças, Taça 
Intercontinental, Supertaça Europeia e uma Taça dos Campeões. Jogador de fibra, é 
um dos principais responsáveis pela manutenção de um balneário unido, solidário e 
guerreiro, disposto a combater todas as batalhas. Foi capitão no clube e na selecção, 
chegou a ser o mais internacional jogador português e fica para a história como o 
jogador com mais partidas disputadas no Estádio das Antas. Enquanto atleta 
sénior, só conheceu uma camisola e, terminada a carreira, contribuiu com os seus 
conhecimentos, o seu carisma e a sua alma de dragão para promover os novos 
talentos do FC Porto.
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José moreira

VOLEIBOL

Foi o senhor voleibol do FC Porto e de Portugal. Chegou ao clube em 1966 e 
começou a jogar voleibol com 16 anos, nos juvenis, mas acabou essa época a ajudar 
os seniores na conquista do título nacional. Com apenas 22 anos, tornou-se jogador-
treinador do FC Porto, orientando atletas com mais sete, oito e nove anos do que ele. 
Para além disso, era o técnico das equipas de juvenis e juniores. Ganhou todos os 
títulos nacionais durante três épocas, de 1975 a 1978, nos três escalões referidos. O 
currículo de José Moreira é impressionante e exaustivo. No FC Porto conquistou 25 
títulos nacionais, como jogador e enquanto treinador, foi 77 vezes internacional 
e está ligado a outras grandes escolas do voleibol nacional, como a Académica de 
Espinho. É unanimemente considerado o melhor jogador de todos os tempos do 
voleibol do FC Porto.
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leanDro massaDa

ANDEBOL

Aos 14 anos, Leandro Massada deu início a uma carreira que viria a rechear de conquistas 
e que lhe concederia o estatuto de referência inevitável do andebol no FC Porto e a nível 
nacional. Leandro Massada marcou uma era da modalidade no clube, somando títulos 
e internacionalizações nos diversos escalões do andebol nacional. Do registo de sucesso 
averbado ao longo da carreira, ressaltam as conquistas de seis campeonatos nacionais 
de andebol de 11, um triunfo nacional no andebol de 7 e a conquista de duas Taças de 
Portugal, para além de diversos outros momentos de êxito e consagração, que atribuem 
a Leandro Massada um justo lugar na história azul e branca.
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mÁrio silVa

CICLISMO

Um feito histórico marca o palmarés deste ciclista de excelência: o triunfo na Volta 
a Portugal em 1961. Aparentemente frágil, Mário Silva era um corredor de fibra, 
estóico e com enorme capacidade de liderança. Intransigente na defesa da equipa e da 
modalidade, foi um dos mais emblemáticos representantes do ciclismo no FC Porto.
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nélson Puga

VOLEIBOL

Mantém uma ligação próxima com o FC Porto, agora na condição de membro do 
Departamento Médico do futebol do clube. A sua história azul e branca contempla, no 
entanto, uma bem sucedida carreira enquanto atleta de Voleibol, tendo conquistado 
vários títulos de campeão nacional, bem como assinado presenças regulares na 
selecção portuguesa da modalidade.



261



262

Paulo trinDaDe

NATAÇÃO

Nadador tri-olímpico, já que marcou presença em três edições das Olímpiadas, 
Paulo Trindade foi um dos baluartes da natação do FC Porto e detentor de marcas 
de referência em várias distâncias. Competiu em Seul, em 1988, em Barcelona, em 
1992, e em Atlanta, em 1996, cotando-se como uma das figuras centrais da década 
de 90 na modalidade. Foi distinguido com o Dragão de Ouro em 1990, na condição 
de «Atleta Amador do Ano».
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roDolFo reis

FUTEBOL

Uma carreira de azul e branco. Rodolfo Reis entrou no FC Porto com 13 anos e só 19 
anos depois sairia, para colocar um ponto final na brilhante carreira que teve como 
atleta portista. Rodolfo era a marca de coragem, o guerreiro indispensável em campo 
para permitir aos génios o espaço para espalharem a sua magia. De uma regularidade 
impressionante, com um físico poderoso e uma segurança imperturbável, Rodolfo 
era temido pelos adversários, porque estes sabiam que ninguém defendia as cores 
portistas como ele. Dedicação e profissionalismo serão sempre epítetos indissociáveis 
da carreira de Rodolfo no FC Porto e no futebol português.



265



266

sebastiÃo oliVeira

PESCA DESPORTIVA

Figura de referência da pesca desportiva do FC Porto, Sebastião Oliveira foi 
distinguido com o Dragão de Ouro de «Seccionista do Ano» em 1995.
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teresa Figueiras

NATAÇÃO

Nadadora multicampeã e recordista nacional ao longo da década de 80. Com um 
percurso de sucesso na modalidade, sobretudo na sua especialidade, costas, conquistou 
diversos títulos e foi várias vezes internacional na selecção portuguesa. Foi distinguida 
com a Medalha de Valor Desportivo do FC Porto.
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Vítor baía

FUTEBOL

É pouco, mas sintomático, dizer que é o jogador com mais títulos conquistados em 
todo o Mundo. Atravessou todas as camadas, todas as selecções, foi baluarte e capitão 
de todas as equipas por onde passou e terá sido, provavelmente, o melhor de sempre 
na sua posição no FC Porto. Começou o seu trajecto no clube na época de 1983/84, 
numa aposta de confiança que nunca saiu defraudada. É um exemplo de referência e o 
profissionalismo que sempre dedicou às equipas a que pertenceu, é revelador da índole 
deste incontornável símbolo do FC Porto e do futebol português. Será difícil, nos 
tempos mais próximos, alguém conquistar todos os títulos que Vítor Baía conseguiu, 
inclusivamente numa bem sucedida passagem pelo poderoso Barcelona. A Liga dos 
Campeões e a Taça UEFA alcançadas ao serviço do FC Porto serão provavelmente os 
seus momentos mais significativos, que se juntam a uma lista infindável de conquistas 
e que fazem de Vítor Baía um jogador, a todos os níveis, memorável.
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Vítor hugo

HÓQUEI EM PATINS

Ganhou todos os títulos que havia para ganhar, desde os regionais, aos nacionais, 
europeus e mundiais. O palmarés de Vítor Hugo é impressionante, como jogador e 
depois como treinador. Atleta genial, enchia pavilhões com a irreverência e o talento 
que marcaram uma época dourada no hóquei do clube. Na memória fica, certamente, 
a final de Novara, que o FC Porto perdia ao intervalo por 1-5 e que virou para 7-5 
nos últimos minutos da inesquecível noite de recital azul e branco. Entre as muitas 
distinções que recebeu, a medalha de Mérito Desportivo da República Portuguesa 
é apenas uma forma de reconhecer que Vítor Hugo faz parte da história do hóquei 
em patins e do FC Porto.
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PRAÇA DA lIBERDADE

Sobre a cabeça brônzea de D. Pedro

sempre pombas repousam no bicórnio.

Dificilmente se pensa em homenagem

a excremencial oferta a que se entregam

alados bandos que nele se revezam;

melhor se inscreveriam em vingança

do ali vencido miguelismo. Ódio

velho não cansa. As pombas

são as vacas sagradas da cidade.

E também na farda de Caçadores 5

o verdete se compraz. E na Carta

Constitucional! Razão teve el-rei

para doar à invicta cidade

o coração, mas esse posto a salvo

no resguardo prateado da Lapa: ali

ouve missas, concertos de órgão.

Longe do corpo

nada o perturba, goza as flores

das beatas, o repouso do guerreiro.

Simbolicamente apenas

monta o cavalo sobre a Fonte da Arca,

revê a muralha que no seu passado

ainda protegia o mosteiro, ouve, talvez,

os doces madrigais dos outeiros de S.Bento,

pensa no passado de que é já um ícone

e de longe a longe amaldiçoa as pombas

com os palavrões que soldados e vivandeiras

lhe ensinaram nas batalhas do Cerco.

egito gonÇalVes
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ANDeBol
Campeonato da Liga profissionaL

2002/03; 2003/04; 2008/09; 2009/2010; 2010/11; 2011/12

Campeonato naCionaL

1953/54; 1956/57; 1957/58; 1958/59; 1959/60; 1962/63; 
1963/64; 1964/65; 1967/68; 1998/99; 2001/02

taça de portugaL

1975/76; 1976/77; 1978/79; 1979/80; 1993/94; 2005/06; 
2006/07

supertaça

1994/95; 1999/00; 2000/01; 2002/03; 2009/10

taça da Liga

2003/04; 2004/05; 2007/08
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lJubomir obraDoVic



280

ricarDo moreira



281

tiago rocha



282

hugo laurentino



283

ricarDo costa



284

José magalhÃes



285

eDuarDo FiliPe



286

rui rocha
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ATleTiSmo
femininos Corta-mato

Campeonato naCionaL

1978; 1979; 1980; 1981; 1982

masCuLino pista ar Livre

Campeonato naCionaL

1952; 2001
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JoÃo camPos



290

elsa amaral



291

nuno FernanDes
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BASQueTeBol
Campeonato da Liga portuguesa 2010/11

Liga profissionaL 1995/96; 1996/97; 1998/99; 2003/2004

1ª divisão 1951/52; 1952/53; 1971/72; 1978/79; 1979/80; 1982/83

taça de portugaL 1978/79; 1985/86; 1986/87; 1987/88; 1990/91; 
1996/97; 1998/99; 1999/00; 2003/2004; 2005/2006; 2006/2007; 
2009/10; 2011/2012

taça da Liga 19900; 2001/2002; 2003/2004; 2007/2008; 2009/10

supertaça de portugaL 1986/87; 1996/97; 1998/99; 2003/2004; 
2010/11
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moncho loPez



294

nuno marÇal



295

carlos anDraDe



296

gregory stemPin



297

Jorge araúJo



298

FernanDo sÁ



299

rui santos
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BilHAr
14 Campeonatos naCionais

7 taças de portugaL

6 supertaças de portugaL  
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Daniel sanchez



302

rui manuel
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Vânia Franco



305

JoÃo Ferreira
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BoXe
Campeonatos naCionais eQuipas 

séniores Consagrados 1º CLassifiCado 1991, 1992, 1993, 1994, 1999,   
             2001, 2002, 2006, 2009, 2010 
        2º CLassifiCado 1996, 2003     
         3º CLassifiCado 1997, 2000  
         4º CLassifiCado 1998       
         

 
taça de portugaL   1999, 2000, 2001  
       
            
tÍtuLos individuais naCionais mais representativos  

déCada de 80 

aLCino paLmeira 
5 títulos 
mário teixeira 
2 títulos  
José manueL

2 títulos  
mário Lino

2 títulos   

déCada de 90 

pauLo BarBosa   
5 titulos 
riCardo siLva

4 títulos 
vitor sá

4 títulos   
migueL siLva 
2 títulos  

déCada de 70 

aLCino paLmeira 
6 títulos 
LuÍs paLmeira

6 títulos 
mário Lino  
3 títulos 
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luís Palmeira



308

Diana Fontes



309

ricarDo oliVeira



310

Juliana rocha
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cicliSmo
12 tÍtuLos de Campeão individuaL

12 tÍtuLos de Campeão CoLeCtivo
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manuel zeFerino



314

marco chagas
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DeSPorTo ADAPTADo

camPeões De DesPorto aDaPtaDo na gala Dragões De ouro
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fuTeBol
Liga dos Campeões 1986/87, 2003/04

taça uefa / Liga europa 2002/03, 2010/11

taça interContinentaL 1987/88, 2004/05

supertaça europeia 1986/87

Campeonato de portugaL 1921/22, 1924/25, 1931/32, 1936/37

Campeonato da 1ª divisão 1934/35, 1938/39, 1939/40, 
1955/56, 1958/59, 1977/78, 1978/79, 1984/85, 1985/86, 
1987/88, 1989/90, 1991/92, 1992/93, 1994/95, 1995/96, 
1996/97, 1997/98, 1998/99, 2002/03, 2003/04, 2005/06, 
2006/07, 2007/08, 2008/09, 2010/11, 2011/12

taça de portugaL 1955/56, 1957/58, 1967/68, 1976/77, 
1983/84, 1987/88, 1990/91, 1993/94, 1997/98, 1999/00, 
2000/01, 2002/03, 2005/06, 2008/09, 2009/10, 2010/11

supertaça 1980/81, 1982/83, 1983/84, 1985/86, 1989/90, 
1990/91, 1992/93, 1993/94, 1995/96, 1997/98, 1998/99, 
2000/01, 2002/03, 2003/04, 2005/06, 2008/09, 2009/10, 
2010/11
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Vitor Pereira
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hulK



321



322

helton



323



324
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325

lucho gonzÁlez



326

JoÃo moutinho
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FernanDo reges
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artur Jorge
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anDré Villas-boas
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antónio oliVeira



333



334

eDuarDo costa soares
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rui barros

equiPa Do “Penta” 



337

Paulinho santos

equiPa Do “Penta” 
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antónio Folha 
equiPa Do “Penta” 
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lJubinKo DruloVic

equiPa Do “Penta” 



340

Domingos Paciência



341

antónio Frasco



342

lima Pereira
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antónio anDré



344

José rolanDo



345

teóFilo cubillas
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HóQuei em PATiNS
taça dos Campeões europeus 1985/86; 1989/90

taça das taças 1981/82; 1982/83

taça Cers 1993/94; 1995/96

supertaça europeia 1986/87

Campeonato naCionaL 1982/83; 1983/84; 1984/85; 1985/86; 
1986/87; 1988/89; 1989/90; 1990/91; 1998/99; 1999/00; 
2001/02; 2002/03; 2003/04; 2004/05; 2005/06; 2006/07; 
2007/08; 2008/09; 2009/10; 2010/11

taça de portugaL 1982/83; 1984/85; 1985/86; 1986/87; 
1987/88; 1988/89; 1995/96; 1997/98; 1998/99; 2004/05; 
2005/06; 2007/08; 2008/09

supertaça “antónio Livramento” 
1983/84; 1984/85; 1985/86; 1986/87; 1987/88; 1988/89; 
1989/90; 1990/91; 1991/92; 1995/96; 1997/98; 1998/99; 
2004/05; 2005/06; 2006/07; 2007/08; 2008/09; 2010/11
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tó neVes
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FiliPe santos



349

reinalDo Ventura



350

eDo bosch



351

PeDro gil gomes



352

FranKlim Pais



353

Victor bruno



354

carlos realista
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NATAÇÃo
Campeão naCionaL de CLuBes (aBsoLuto)
1980-1981; 1981-1982; 1982-1983; 1984-1985; 
1985-1986; 1986-1987

Campeão naCionaL de CLuBes (masCuLino)
1987-1988; 1981-1982; 1990-1991; 1991-1992; 
1998-1999

Campeão naCionaL de CLuBes (feminino) 
1988-1989; 1989-1990; 1990-1991; 1991-1992; 
1993-1994; 1997-1998; 1999-2000; 2008-2009; 
2009-2010; 2010-2011; 2011-2012

venCedor da taça de portugaL

2008-2009; 2009-2010; 2010-2011



357

José alexanDre silVa



358

sara oliVeira



359

marta marinho



360

Paulo santos



361

JoÃo Paulo Vilas-boas



362

Paulo FrischKnecht  



363

rui borges



364

Joana soutinho



365

mabílio De albuquerque



366

mÁrio carValho



367

luís monteiro



368

alexanDra silVa
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VoleiBol
9 Campeonatos naCionais

6 taças de portugaL
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José carlos Vilarinho
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CIDADE EQUESTRE

A cidade equestre

No rio mergulha

Seus cascos de granito

E sobe

A galope

Encosta arriba

Num salto a prumo

(Lá onde o casario morre)

Upa!

É uma torre

Torre de pedra e nuvem

De pássaro de fogo

De corpo de mulher

Torre de tudo e de quanto

O sonho

A palavra o canto

Pode e quer.

luís Veiga leitÃo
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DiSTANTeS,
SEMPRE PRESENTES
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José mourinho



377
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JesualDo Ferreira



379



380

FernanDo santos



381

Victor FernanDez
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Jorge costa

equiPa Do “Penta” 



383

maDJer



384

Paulo Futre
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aloísio

equiPa Do “Penta” 



387

JozeF mlynarczyK



388

Deco



389

bruno alVes



390

ricarDo carValho



391

Juary 



392

mÁrio JarDel



393

JarreD miller
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CIDADE

Imensa, troglodita, ambiciosa,

vai a cidade até à praia;

perdeu no campo as rochas cor-de-rosa,

 e o mar, se a busca, evita-a, não desmaia,

antes se ergue negro contra o desconforto.

O rio leva casas debruçadas

que já, com o tempo, foi cavando em arcos 

de perfil sem cal, inclinado e morto....

e leva também barcos.

No céu as nuvens correm desviadas, 

enquanto o sol, em dardos, sobre o mar as crava.

Jorge De sena
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DOURO 

DEDUZ-SE A ÁGUA DA LAGOA NEGRA.

De neve eterna, cumes de penhascos

extrai o azul. E o sabor da terra

arrasta para o cômputo oceano,

como quanto no fluxo se lhe espelha

- as vertentes expostas e os pâmpanos 

Que o júbilo dos vinhos nos entrega,

Depoiis do sonho atento do trabalho.

Mas, antes disso, foi rasgando a estreia 

de um céu implacável de planalto,

com mosteiros de sede a iluminar as trevas, 

a regar hortas e lavrar os campos.

O ouro do seu nome vinha dessa profunda Ibéria de ímpeto rasgado 

que gargantas cavava abruptas para a pressa

fruir vagares perto do estuário.

Aí o estudo ia apurando velas

a forma sapiente com que os barcos

afrontariam as ideias velhas.

E afrontam hoje um júbilo sagrado.

FernanDo echeVarria
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coreS Do PORTO



398



399



400



401



402



403



404



405



406



407



408



409



410



411



412



413



414



415



416



417



418



419



420



421



422



423



424

troFéus
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AO RIO DOURO

Penso em ti
ó rio de águas claras
que vais correndo p’ró mar

Na minha infância
banhei-me nas tuas águas
rio vivo
turbulento
manso animal
que adormeces
com o teu corpo estirado

Penso em ti
mas que inquérito é pensar?
Pensar é encher-se de tristeza
Disse um amado Poeta

Pensando em ti
e prática das coisas
é um penoso mistério
uma veleidade
no breve travo da memória

ana hatherly
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Ó mar salgado, quanto do teu sal 

São lágrimas de Portugal! 

Por te cruzarmos, quantas mães choraram, 

Quantos filhos em vão rezaram! 

Quantas noivas ficaram por casar 

Para que fosses nosso, ó mar! 

Valeu a pena? Tudo vale a pena 

Se a alma não é pequena. 

Quem quer passar além do Bojador 

Tem que passar além da dor. 

Deus ao mar o perigo e o abismo deu, 

Mas nele é que espelhou o céu. 

FernanDo Pessoa
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