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velhas profissões alfarrabista

Os livros foram, desde sempre,
considerados tesouros da sociedade.

Quando antigos podem tornar-se
num bem ainda maior e mais raro.

O homem que os preserva, acarinha
e guarda é chamado de alfarrabista.

A VIVA foi conhecer
a livraria/alfarrabista mais antiga

da cidade do Porto e obter uma
visão, tão intimista quanto possível,

desta antiga profissão, que hoje
começa a cair em desuso.

Texto: Marta Almeida Carvalho
Fotografia: Jorge Calçada / Xer
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Miguel Carneiro tem 36 anos e desde criança que
conhece a arte de ser alfarrabista. Descendente de
uma família de alfarrabistas, Miguel juntamente com
seu pai, Ângelo Carneiro, tem gerido a Livraria Mo-

Um amigo, um tesouro

Texto: Sofia Ferreira
Fotos: Virgínia Ferreira

reira da Costa fundada em 1902 pelo seu trisavó.
Situada no número 30 da Rua de Avis, em pleno
centro da cidade do Porto, esta antiga livraria já foi
palco de muitas tertúlias e objecto de ilustres visi-

tas. Hoje vê-se “ameaçada”, como muitas outras
lojas comerciais da baixa, pelas constantes obras
nas ruas do Porto e pela desertificação que o centro
da cidade tem sofrido.
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Esta paixão pelo livro começou bem cedo em Mi-
guel. “Desde os seis anos, ainda eu não andava na
escola e já vinha para aqui juntar os livros através dos
símbolos das editoras. Já sentia o gosto pelo livro”,
refere. Cada cliente que conheceu teve também um
papel importante na sua opção profissional. Foi com o
contacto com os visitantes da livraria que começou a
adquirir, desde jovem, mais e novos conhecimentos,
o que incrementou a vontade de seguir a profissão.

De pedra e cal

Poucos são os alfarrabistas que têm sobrevivido na
cidade. Muitos já fecharam as portas, outros mantêm-
se abertos enfrentando, diariamente, grandes dificul-
dades. A Moreira da Costa tem-se aguentado, graças
à inovação de vender por catálogo na Internet. Ao bal-
cão já são poucas as vendas realizadas. Mas o certo
é que ainda há quem procure estes tesouros. Livros
que passaram por várias mãos, que contaram históri-
as diferentes a quem os leu e que, no fim, marcaram a
história da nossa História. Um livro antigo pode cus-
tar, na Moreira da Costa, desde um até 4000 euros.
Tal como Miguel nos disse “nos alfarrabistas encon-
tram-se tesouros mesmo sem ser a preço alto, coisas
que as pessoas procuram que já não se encontra em

mais lado nenhum”. Todos os dias recebem clientes,
desde jovens estudantes a coleccionadores de alfar-
rábios, mas são estes últimos os que verdadeiramen-
te compram. “Pessoas de 50 a 60 anos que já leram
muito, que têm poder de compra e pretendem ter edi-
ções raras de uma obra”, afirma.

Este amante da leitura que considera “o livro intempo-
ral” não acredita que a profissão de livreiro ou alfarrabis-
ta caia no esquecimento, nem que tão pouco o livro seja
substituído pelas novas tecnologias. De um modo con-
victo sustenta mesmo que “os alfarrabistas vão sempre
existir porque vai sempre haver a procura do livro antigo”.
Acredita mesmo que a tendência será para haver alfarra-
bistas com lojas maiores, como já acontece noutros pa-
íses da Europa e da América do Norte.

Quanto à escolha da sua profissão, Miguel não se
arrepende. “Nem um pouco”, diz. E perante a pergun-
ta de qual será o perfil de um alfarrabista responde
com uma expressão de felicidade e segurança: “É
aquela pessoa que vive para os livros, que gosta
muito de ler. Tem que ter uma sensibilidade diferen-
te”. Miguel Carneiro afirma mesmo que uma pessoa
quando olha para um livro “vê um conjunto de folhas
encadernadas e pouco mais”. “Mas um alfarrabista
não”, sustenta. “Vê, sempre, os pormenores mais
interessantes do livro”, diz.  


