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Portodaminhajanela
Isa Soares não se pôs com grandes conversas.
Enviou um e-mail com o título “Vista Sé” e esta
bela foto. Que chega e sobra para nos fazer inveja.
É um autêntico miradouro dentro de casa, que dá
para apreciar o verdadeiro puzzle de casinhas que
é o Porto. Se os restantes leitores acharem que
isto é uma vista para meninos e tiverem uma
paisagem melhor da janela lá de casa, estão à
vontade para partilhar. Tire foto e envie para
porto@timeout.pt. Com 1MB, para não lhe
enviarmos um mail a reclamar.

NORTADA

Sandra Barão
Nobre A caçadora
dos leitores de rua

De olho no livro
Sandra Barão Nobre fotografa
pessoas na rua e reúne os retratos
num blogue. Até aqui, nada de
especial. Sites desse género são
mais que as mães. A grande
diferença é que quem aparece neste
blogue, o Acordo Fotográfico
(http://acordofotografico.blogspot.
com), está sempre com um livro na
mão. É o único requisito. Não
importa se o leitor é bonito, feio,
velho, se tem estilo, se tem três
dentes a menos. A ideia é apanhar
pessoas que estejam a ler na rua e
falar um pouco com elas sobre a
obra, sobre o sítio onde estão a ler,
sobre a vida (e mais alguma coisa
que venha à conversa).
Esta ligação à literatura não vem
por acaso. Sandra, portuense,
trabalha há oito anos na Wook, a
maior livraria
portuguesa online, e
está “naturalmente
atenta a quem lê e ao
que é que as pessoas
lêem”. Depois de ter
tirado um curso de
fotografia e de ter
percebido que
precisava de “uma
dose de adrenalina e
novidade” na sua vida,
deu à luz o Acordo
Fotográfico (belo trocadilho, há
que dizer) no final do ano passado.
Desde aí, sai sempre de casa com
a máquina, para qualquer sítio –
até para o ginásio. Não anda de
propósito à procura de vítimas,
elas aparecem-lhe à frente. E são
muitas. “Tenho encontrado todos
os dias. Os portugueses lêem cada
vez mais. É uma confirmação da
teoria, dos testes de mercado”, diz

Pssst...

Sandra. E não é só TV Guias,
Caras e derivados; livros do Paulo
Coelho, da Margarida Rebelo Pinto
ou do Nicholas Sparks. “As
pessoas com quem falei até agora
estavam a ler autores mais difíceis,
muitos deles estrangeiros, com
bastante qualidade. E eu não
escolho, é o que calhar.” Boris Vian,
Érico Veríssimo, Amin Malouf,
Mário Vargas Llosa ou Erik

Quer dar outra pinta à sua casa de banho? Então passe pela
página76 e veja um lavatório em cortiça. Sim, é impermeável.

Orsenna são alguns exemplos. Mas
a verdadeira surpresa para Sandra
foi perceber que há muitas pessoas
a ler em línguas estrangeiras:
inglês, francês, espanhol, russo,
polaco.
Apesar do objectivo não ser
medir o que os portugueses lêem
ou dar dicas de leitura, Sandra
acaba por fazer serviço público:
quem precisar de sugestões de

livros pode ir ao blogue buscar
ideias. Mesmo a autora, que está
quase 24 horas enrolada com livros
e que sabe das novidades antes de
irem para as bancas, já descobriu
três escritores graças a estas
conversas. Agora só falta mesmo
“levar a máquina para as viagens”
e andar à caça de leitores de rua de
outros países e de outras cidades.
Mariana Duarte

O Porto está a crescer. Este mês há mais uma prova disso: um
novo festival de banda desenhada. Conheça-o na página 43.
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