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BAIRRO ALTO

Bairro Alto
&

S. Pedro de Alcântara





BAIRRO  ALTO

Onde o mundo passou

Acabámos de entrar no chamado Bairro Alto, onde têm os seus escritórios a maior 
parte dos jornais de Lisboa.

- Fernando Pessoa, Lisboa: o que o turista deve ver

Lisboa com suas casas
De várias cores,
Lisboa com suas casas
De várias cores,
Lisboa com suas casas
De várias cores...

À força de diferente, isto é monótono.
Como à força de sentir, fico só a pensar.
Se, de noite, deitado mas desperto,
Na lucidez inútil de não poder dormir,
Quero imaginar qualquer coisa
E surge sempre outra (porque há sono,
E, porque há sono, um bocado de sonho),
Quero alongar a vista com que imagino
Por grandes palmares fantásticos.
Mas não vejo mais,
Contra uma espécie de lado de dentro de 
pálpebras,

Que Lisboa com suas casas
De várias cores.
Sorrio, porque, aqui, deitado, é outra coisa.
À força de monótono, é diferente.
E, à força de ser eu, durmo e esqueço que existo.

Fica só, sem mim, que esqueci porque durmo,
Lisboa com suas casas
De várias cores.

- Álvaro de Campos, Poesias 



Para descansar e recompor-se do museu, o 
viajante foi ao Bairro Alto. Quem não tem mais 
que fazer alimenta rivalidades populares entre 
este bairro e Alfama. É tempo perdido. Mesmo 
pecando pelo exagero que sempre contêm as 
afirmações peremptórias, o viajante dirá que são 
radicalmente diferentes os dois. Não é o caso de 
sugerir que é melhor este ou aquele, supondo que 
viria a concluir-se que significa ser melhor em 
comparações destas; é sim que Alfama e Bairro 
Alto são antípodas um do outro, no jeito, na 
linguagem, no modo de passar na rua ou estar à 
janela, numa certa altivez que em Alfama há e que 
o Bairro Alto trocou por desaforo. Com perdão de 
quem lá viva e de desaforado nada tiver.  

- José Saramago, Viagem a Portugal

Gostava daquilo, do Bairro Alto, dos cafés de 
lepes, dos chulos...
Esse mundo de fadistas, de faias, parecia a Carlos 
merecer um estudo, um romance...

- Eça de Queirós, Os Maias

Este bairro é castiço, alto de nome e situação, 
baixo de costumes, alternam os ramos de louro 
às portas das tabernas com mulheres de meia-
porta, ainda que, por ser a hora matinal e estarem 
lavadas as ruas pelas grandes chuvas destes 
dias, se reconheça na atmosfera uma espécie de 
frescura inocente, um assopro virginal, quem 
tal diria em lugar de tanta perdição, dizem-no, 
pelo seu próprio canto, os canários postos às 
varandas ou na entrada das tabernas, chilreando 
como loucos, é preciso aproveitar o bom tempo, 
sobretudo quando se conta que dure pouco, se 
outra vez começa a chover esmorece a canção, 
arrepiam-se as penas, e uma avezinha mais 
sensível mete a cabeça debaixo da asa e faz que 
dorme, veio recolhê-la para dentro a dona, agora 
só a chuva se ouve, está também por aí a tanger 
uma guitarra, onde seja não o sabe

- José Saramago, O Ano da Morte de Ricardo Reis



S. PEDRO DE ALCANTÂRA

Que grande, Lisboa!

Saímos e voltamos à direita, e um pouco mais à frente encontamos São Pedro de 
Alcântara, um terraço de onde se obtém uma das mais belas vistas de grande 
parte da cidade. Daqui se podem ver várias colinas da parte oriental de Lisboa 
- Castelo, Graça, Senhora do Monte, Penha de França - boa parte da cidade 
baixa e, enconstado a ela, o rio, largo e calmo, tendo lá à frente, na margem 
sul, o Barreiro, Alcochete, etc. À noite, o panorama é igualmente extraordinário. 
Deixando este terraço cheio de árvores e com um pequeno monumento ao 
jornalista Eduardo Coelho, e descendo uma escadaria de pedra, encontramo-nos 
no sítio a que poderíamos chamar o piso inferior do terraço - um belo jardim com 
árvores exóticas, estátuas, lagos e uma biblioteca pública. É um lugar ideal para 
repousar e meditar.



Foi então descendo ao acaso o Moinho de Vento, e ao passar por S. Pedro de Alcântara, penetrou sob 
as árvores e foi encostar-se às grades. A  cidade cavava-se em baixo, no vale escuro, picado dos pontos 
de luz das janelas iluminadas, e, na escuridão, os telhados, os edifícios, faziam um empastamento 
de sombras mais densas. Aquelas luzes, debaixo daqueles tectos, que fermentação de vida! Quantos 
amores, quantos mistérios, crimes talvez! Ali, jornalistas compunham artigos, oradores preparavam 
discursos, estadistas conferenciavam, mulheres aristocráticas, nas suas salas, falavam de amores, e, 
nos pianos ricos, gemiam as cavatinas apaixonadas. 
Que grande, Lisboa!

- Eça de Queirós, A Capítal

Nada disso me interessa, nada disso desejo. 
Mas amo o Tejo porque há uma cidade grande 
à beira dele. Gozo o céu porque o vejo de um 
quarto andar de rua da Baixa. Nada o campo ou 
a natureza me pode dar que valha a majestade 
irregular da cidade tranquila, sob o luar, vista 
da Graça ou de São Pedro de Alcântara. Não 
há para mim flores como, sob o sol, o colorido 
variadíssimo de Lisboa.

- Bernardo Soares, Livro do Desassossego

Que haja uma relação que se entenda entre 
esta teoria económica e o passeio que Ricardo 
Reis está dando, já sabemos que instrutivo, é 
o que não tardará a ver-se, quando ele chegar 
ao portão do que foi convento de S. Pedro 
de Alcântara, hoje recolhimento de meninas 
pedagogicamente palmatoadas, e der com os 
olhos no painel de azulejos da entrada, onde se 
representa S. Francisco de Assis 

-José Saramago, O Ano da Morte de Ricardo Reis



CHIADO

Praça do Camões
&

Largo do Chiado





PRAÇA DO CAMÕES

Todos os caminhos portugueses vão dar a Camões

Entramos agora na Praça Luís de Camões, no meio da qual se encontra o 
monumento ao grande poeta épico, obra do escultor Vitor Bastos, inaugurada em 
1867. A estátua é de bronze e o pedestal exibe as estátuas de pedra do historiador 
Fernão Lopes, do cronista Gomes Eanes de Azurara, do cosmógrafo Pedro Nunes, 
dos historiadores Fernão Lopes de Castanheda e João de Barros e dos três poetas 
Jerónimo Corte-Real, Vasco Mouzinho de Quevedo e Francisco de Sá Menezes. 
O monumento tem 11 metros de altura e o espaço livre em que se encontra está 
rodeado de árvores, onde uma legião de visitantes alados faz as vezes das folhas 
de inverno.



Ricardo Reis saiu, eram três menos um quarto, 
tempo de ir andando, atravessou a praça onde 
puseram o poeta, todos os caminhos portugueses 
vão dar a Camões, de cada vez mudado 
consoante os olhos que o vêem, em vida sua 
braço às armas feito e mente às musas dada, 
agora de espada na bainha, cerrado o livro, os 
olhos cegos, ambos, tanto lhos picam os pombos 
como os olhares indiferentes de quem passa.

- José Saramago, O Ano da Morte de Ricardo Reis

Entraram na Praça de Camões. Gente passeava 
devagar; sobre a sombra mais escura que faziam 
as árvores cochichava-se pelos bancos; bebia-
se água fresca; claridades cruas de vidraças, 
de portas de lojas destacavam em redor no 
tom escuro da noite; e no rumor lento das ruas 
em redor, sobressaíam as vozes agudas dos 
vendedores de jornais.

- Eça de Queirós, O Primo Basílio

O viajante já almoçou, ali à Porta Nova, na 
Praça Luís de Camões, deu ainda uma volta pela 
cidade, a Travessa da Caraça, a janela de Garcia 
de Resende, o Aqueduto, a porta romana de D. 
Isabel.

- José Saramago, Viagem a Portugal



LARGO DO CHIADO

O Chiado não podia estar em melhor sítio

Entremos agora na Rua Garrett e subamos para o Largo das Duas Igrejas. À esquerda 
fica o monumento ao Poeta Chiado, nome popular dado a um frade do século 
XVI, António do Espírito Santo, que abandonou o hábito para se tornar uma espécie 
de encarnação do espírito galhofeiro da época e se manifestar no poeta popular 
favorito: os poemas que dele ficaram revelam considerável mérito. Esta estátua é da 
autoria do escultor Costa Mota (tio): foi erigida por ordem da Câmara Municipal e 
inaugurada a 18 de Dezembro de 1925.



A sua vida tinha agora grandes doçuras: o 
seu melhor momento era, depois do almoço, 
quando se encostava à janela, a fumar o seu 
charuto: os dias estavam muito claros, com 
um pó doirado de luz; no Chiado, os pregões 
cantavam, os trens rolavam, e ele, no indolente 
entorpecimento da omeleta e do bife, olhava do 
alto, com a pupila húmida de bem-estar, a vida 
em baixo reinar, mover-se, e atirava para o céu 
luminoso baforadas brancas do charuto caro. 
Depois, vestia-se com cuidado, encharcava-se 
de água-de-colónia, e, de luvas claras, ficava 
um momento à porta do hotel, saboreando a 
entrada larga, o guarda-portão decorativo; em 
seguida, ia à Casa Havanesa florir-se com uma 
camélia, e de boquilha em riste, fazendo vergar a 
badine, descia o Chiado, errava pela Baixa, dava 
uma volta no Aterro, numa moleza de vadiagem, 
procurando encontrá-la, a Ela. 

- Eça de Queirós, A Capítal

Também o Chiado, que mal lhes fez o Chiado, 
Que foi chocarreiro, desbocado, nada próprio do 
lugar elegante onde o puseram, Pelo contrário, 
o Chiado não podia estar em melhor sítio, não é 
possível imaginar um Camões sem um Chiado, 
estão muito bem assim, ainda por cima viveram 
no mesmo  século, se houver alguma coisa a 
corrigir é a posição em que puseram o frade, 
devia estar virado para o épico, com a mão 
estendida, não como quem pede, mas como 
quem oferece e dá, Camões não tem nada a 
receber de Chiado, Diga antes que não estando 
Camões vivo, não lho podemos perguntar, você 
nem imagina as coisas de que Camões precisaria.

- José Saramago, O Ano da Morte de Ricardo Reis

O Chiado sabe-me a açorda.
Corro ao fluir do Tejo lá em baixo.
Mas nem ali há universo.
E o tédio persiste como uma mão regando no escuro.

- Álvaro de Campos, Livro de Versos



BAIXA

Praça da Figueira
Praça do Rossio

&
Restauradores





A praça da Figueira de manhã, 
Quando o dia é de sol (como acontece 
Sempre em Lisboa), nunca em mim esquece, 
Embora seja uma memória vã. 
Há tanta coisa mais interessante 

Que aquele lugar lógico e plebeu, 
Mas amo aquilo, mesmo aqui ... Sei eu 
Por que o amo? Não importa. Adiante ... 
Isto de sensações só vale a pena 

- Álvaro de Campos, Poesias

PRAÇA DA FIGUEIRA

Aquele lugar lógico e plebeu

A dois passos a leste do Rossio, descobrirá a Praça da Figueira, que é o mercado 
central de Lisboa e está construído num local outrora ocupado pelo Hospital de 
Todos-os-Santos, pelo Convento de São Camilo e por outros edifícios. Este mercado 
é muito popular e animado: é de ferro, com uma cobertura de vidro, e é composto 
por um grande númerode pequenas lojas e quiosques, voltados para a rua ou para 
o interior do edifício. A melhor altura para o ver é de manhã, em que ele nos oferece 
um espectáculo animado.



Agora, sai, urbanamente deu as boas-tardes, 
e agradecendo saiu pela porta da Rua dos 
Correeiros, esta que dá para a grande babilónia 
de ferro e vidro que é a Praça da Figueira, ainda 
agitada, porém nada que se possa comparar 
com as horas da manhã, ruidosas de gritos 
e pregões até ao paroxismo. Respira-se uma 
atmosfera composta de mil cheiros intensos, a 
couve esmagada e murcha, a excrementos de 
coelho, a penas de galinha escaldadas, a sangue, 
a pele esfolada. Andam a lavar as bancadas, as 
ruas interiores, com baldes e agulheta, e ásperos 
piaçabas, ouve-se de vez em quando um arrastar 
metálico, depois um estrondo, foi uma porta 
ondulada que se fechou.

- José Saramago, O Ano da Morte de Ricardo Reis

Do lado do oriente, entrevista, a cidade ergue-se 
quase a prumo falso, assalta estaticamente o 
Castelo. O sol pálido molha de um aureolar vago 
essa mole súbita de casas que para aqui o oculta. 
O céu é de um azul humidamente esbranquiçado. 
A chuva de ontem talvez se repita hoje, mas mais 
branda. O vento parece leste, talvez porque aqui 
mesmo, de repente, cheira vagamente ao maduro 
e verde do mercado próximo. Do lado oriental 
da Praça há mais forasteiros que do outro. Como 
descargas alcatifadas, as portas onduladas 
descem para cima; não sei porquê, é assim a frase 
que me transmite aquele som. É talvez porque 
fazem mais esse som ao descer, porém agora 
sobem. Tudo se explica.

- Bernardo Soares, Livro do Desassossego

Um dia viera indignada da Praça da Figueira, 
quase com ideias de vingança, por ter visto nas 
tendas dos galinheiros aves e coelhos apinhados 
em cestos, sofrendo durante dias as torturas da 
imobilidade e a ansiedade da fome.

- Eça de Queirós, Os Maias



PRAÇA DO ROSSIO

Vela de estearina colossal

Chegámos agora à Praça D. Pedro IV, geralmente conhecida por Rocio ou Rossio. É 
o coração de Lisboa, passando por aqui quase todas as carreiras de transporte. No 
meio da praça fica a estátua de D. Pedro IV, que data de 1870. Este monumento é 
um dos maios altos de Lisboa, medindo mais de 27 metros de altura. A Norte e a Sul 
deste monumento há dois lagos com repuxos de bronze, rodeados de canteiros de 
flores. (...)
O grande movimento e circulação que se vêem no Rossio são devidos ao facto de a 
maior parte das linhas de eléctrico passarem por esta praça, ao grande número de 
lojas, hotéis e cafés que ela contém e também à proximidade da Estação Central de 
Lisboa da Companhia dos Caminhos de Ferro Portugueses. 



No Rossio, sob as árvores, passeava-se; pelos 
bancos, gente imóvel parecia dormitar; aqui 
e além pontas de cigarro reluziam; sujeitos 
passavam, com o chapéu na mão, abanando-
se, o colete desabotoado; a cada canto se 
apregoava água fresca "do Arsenal"; em torno 
do largo, carruagens descobertas rodavam 
vagarosamente. O céu abafava — e na noite 
escura, a coluna da estátua de D. Pedro tinha 
o tom baço e pálido de uma vela de estearina 
colossal e apagada.

- Eça de Queiroz, O Primo Basílio

Que estou eu para aqui a fazer, toda a gente 
a festejar e a divertir-se, em suas casas, nas 
ruas, nos bailes, nos teatros e nos cinemas, nos 
casinos, nos cabarés, ao menos que eu vá ao 
Rossio ver o relógio da estação central, o olho do 
tempo, o ciclope que não atira com penedos mas 
com minutos e segundos, tão ásperos e pesados 
como eles, e que eu tenho de ir aguentando, 
como aguentamos todos nós, até que um último 
e todos somados me rebentem com as tábuas 
do barco, mas assim não, a olhar para o relógio, 
aqui, aqui sentado, sobre mim próprio dobrado, 
aqui sentado, e, tendo rematado o solilóquio, 
vestiu a gabardina, pôs o chapéu, deitou mão ao 
guardachuva, enérgico, um homem é logo outro 
homem quando toma uma decisão.

- José Saramago, O Ano da Morte de Ricardo Reis

Acordar da cidade de Lisboa, mais tarde do que as outras,
Acordar da rua do Ouro
Acordar do Rossio, às portas dos cafés,
Acordar
E no meio de tudo a gare, a gare que nunca dorme
Como um coração que tem que pulsar através da vigília e do sono.

- Álvaro de Campos, Poesias 



 RESTAURADORES

Hirtos renques de casas ajanotadas

Andando mais para cima, chegamos à grande Avenida da Liberdade, ou, para 
ser mais preciso, à Praça dos Restauradores, que aqui a inicia. No meio desta 
«praça» encontramos o monumento comemorativo da Guerra da Restauração, 
que ocorreu a seguir a 164. O monumento, com base, pedestal e obelisco, tem 30 
metros de altura e foi projetado por António Tomás da Fonseca.



Num claro espaço rasgado, onde Carlos deixara 
o Passeio Público, pacato e frondoso – um 
obelisco, com borrões de bronze no pedestal, 
erguia um traço cor de açúcar na vibração 
fina da luz de Inverno: e os largos globos dos 
candeeiros que o cercavam, batidos do Sol, 
brilhavam, transparentes e rutilantes, como 
grandes bolas de sabão suspensas no ar. Dos dois 
lados seguiam, em alturas desiguais, os pesados 
prédios, lisos e aprumados, repintados de fresco, 
com vasos nas cornijas onde negrejavam piteiras 
de zinco, e pátios de pedra, quadrilhados a 
branco e preto, onde guarda-portões chupavam 
o cigarro : e aqueles dois hirtos renques de casas 
ajanotadas lembravam a Carlos as famílias que 
outrora se imobilizavam em filas, dos dois lados 
do Passeio, depois da missa «da uma», ouvindo 
a Banda, com casimiras e sedas, no catitismo 
domingueiro. Todo o lajedo reluzia como cal 
nova. Aqui e além um arbusto encolhia na 
aragem a sua folhagém pálida e rara. 

- Eça de Queirós, Os Maias

O ter deveres, que prolixa coisa!
Agora tenho eu que estar à uma menos cinco
Na Estação do Rossio, tabuleiro superior — despedida
Do amigo que vai no «Sud Express» de toda a gente
Para onde toda a gente vai, o Paris... 

- Álvaro de Campos, Poemas

O trem partiu enfim. O Rossio reluzia ao 
sol; do americano, parado à esquina, gente 
descia apressada, de calças brancas, vestidos 
leves, vinda de Belém, de Pedrouços; pregões 
cantavam. — Todos ali ficavam nas suas famílias, 
nas suas felicidades; só ela partia! 

- Eça de Queirós, O Primo Basílio



CAIS

Praça do Comércio
&

Cais do Sodré





PRAÇA DO COMÉRCIO

Ver os barcos de perto, da beirinha do cais

Chegamos agora à maior das praças de Lisboa, a Praça do Comércio, outrora Terreiro 
do Paço, como é ainda geralmente conhecida; esta é a praça que os ingleses 
conhecem por Praça do Cavalo Negro e uma das maiores do mundo. É um vasto 
espaço, perfeitamente quadrado, contornado, em três dos seus lados, por edifícios 
de tipo uniforme, com altas arcadas de pedra. Os principais serviços públicos estão 
todos aqui instalados (...) O quarto lado, ou lado sul, da praça é bordejado pelo Tejo,  
muito largo neste sítio e sempre cheio de embarcações. No centro da praça fica a 
Estátua Equestre de bronze do Rei D. José I, uma esplêndida escultura de Joaquim 
Machado de Castro, fundida em Portugal, de uma só peça, em 1779. Tem 14 metros 
de altura.
Do lado Norte da praça, perpendiculares ao rio, há três avenidas paralelas; a do 
meio parte de um magnífico arco triunfal de grandes dimensões, indubitavelmente 
um dos maiores da Europa.



A tarde está muito bonita. Ricardo Reis desceu 
ao Chiado, a Rua Nova do Almada, queria ver os 
barcos de perto, da beirinha do cais, e quando 
atravessava o Terreiro do Paço lembrou-se 
de que em todos estes meses nunca fora ao 
Martinho da Arcada, naquela vez parecera a 
Fernando Pessoa que seria imprudência desafiar 
a memória das paredes conhecidas, e depois não 
calhou, nenhum deles se lembrou mais, Ricardo 
Reis ainda tem desculpa, ausente tantos anos, o 
hábito de frequentar aquele café, se o chegou a 
ter, quebrara-se com a ausência.

- José Saramago, O Ano da Morte de Ricardo Reis

À beira do assento, com as mãos nos joelhos, 
Artur, através dos vidros embaciados, ia olhando 
avidamente as fachadas das casas, os cartazes 
nas esquinas, a prolongação das ruas. Galegos 
curvados sob o barril chapinhavam na lama, 
gente passava encolhida sob os guardachuvas. 
Teve um espanto ao ver de repente os arcos 
do Terreiro do Paço, o rio, mastreações 
de esquadras! Pela Rua da Prata, ia lendo 
avidamente as tabuletas. Quem viveria naquelas 
altas casas, cerradas ainda? Àquela hora, 
decerto, os jornalistas, as duquesas, dormiam, 
depois das agitações intelectuais e amorosas da 
noite... — E uma felicidade exuberante encheu-
lhe subitamente o peito.

- Eça de Queirós, A Capítal

Passo horas, às vezes no Terreiro do Paço, 
à beira do rio, meditando em vão. A minha 
impaciência constantemente me quer 
arrancar desse sossego, e a minha inércia 
constantemente me detém nele. Medito, então, 
em uma modorra de físico, que se parece com 
volúpia apenas como o sussurro de vento 
lembra vozes, na eterna insaciabilidade dos 
meus desejos vagos, na perene instabilidade 
das minhas ânsias impossíveis. Sofro, 
principalmente, do mal de poder sofrer. Falta-
me qualquer coisa que não desejo e sofro por 
isso não ser propriamente sofrer.
O cais, a tarde, a maresia entram todos, e entram 
juntos, na composição da minha angústia. As 
flautas dos pastores impossíveis não são mais 
suaves do que não haver aqui flautas e isso 
lembrar-mas.
Os idílios longínquos, ao pé de riachos, doem-me 
esta hora análoga por dentro, (...)

- Bernardo Soares, Livro do Desassossego



CAIS DO SODRÉ

O comboio abranda, é o Cais do Sodré

Um pouco mais adiante, e depois de passar o belo edifício onde estão instalados os 
serviços da Assistência Nacional aos Tuberculosos, fundados pela Rainha D. Amélia, 
permitam-nos mencionar esta praça que se estende ao longo do rio; à esquerda 
fica o monumento ao Duque da Terceira, que libertou Lisboa do governo absolutista, 
e à direita uma pequena mas interessante estátua de mármore representando um 
marinheiro ao leme. Este monumento deve-se ao escultor Francisco dos Santos, e o 
do Duque ao escultor Simões de Almeida. Ali perto situa-se a estação de caminho 
de ferro provisória da linha de Cascais, e à beira-rio o cais para os pequenos vapores 
que cruzam o Tejo.



Devaneio entre Cascais e Lisboa. Fui pagar 
a Cascais uma contribuição do patrão 
Vasques, de uma casa que tem no Estoril. 
Gozei antecipadamente o prazer de ir, uma 
hora para lá, uma hora para cá, vendo os 
aspectos sempre vários do grande rio e da 
sua foz atlântica. Na verdade, ao ir, perdi-me 
em meditações abstractas, vendo sem ver as 
paisagens aquáticas que me alegrava ir ver, e 
ao voltar perdi-me na fixação destas sensações. 
Não seria capaz de descrever o mais pequeno 
pormenor da viagem, o mais pequeno trecho 
de visível. Lucrei estas páginas, por olvido e 
contradição. Não sei se isso é melhor ou pior do 
que o contrário, que também não sei o que é. 
O comboio abranda, é o Cais do Sodré. Cheguei 
a Lisboa, mas não a uma conclusão.

Bernardo Soares, Livro do Desassossego

Os barcos, vistos do meio da praça, pousados 
sobre a água luminosa, parecem aquelas 
miniaturas que os comerciantes de brinquedos 
põem nas montras, em cima de um espelho, a 
fingir de esquadra e porto de mar. E, de mais 
perto, da beirinha do cais, pouco se consegue 
ver, dos nomes nenhum, apenas os marinheiros 
que vão de um lado para o outro no tombadilho, 
irreais a esta distância, se falam não os ouvimos, 
e é segredo o que pensam.

- José Saramago, O Ano da Morte de Ricardo Reis

O rio agitado, na maré crescente, batia 
tristemente na escuridão, contra as escadas do 
Cais; entre os botes amarrados, a água tinha 
tenebrosidades frias; vultos de navios faziam na 
noite escura redobramentos de sombras, e aqui, 
além, num mastro, tremulava um fanal mortiço. 

- Eça de Queirós, A Capítal
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