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Depois do livro irónico 
Monólogo de um Idiota, 
em 2016, Rogério Paulo 
Moura lança agora um 
romance que tem como 
pano de fundo a sua 
cidade, o Porto. O livro 
Rio Azul foi apresentado 
na Sociedade de 
Advogados Nuno 
Cerejeira Namora, 
Pedro Marinho Falcão 
& Associados pelo bispo 
D. Januário Torgal 
Ferreira, que assina o 
prefácio do livro.

Vida Económica – Como sur-
giu a ideia de abordar este tema 
e preparar o livro?

Rogério Paulo Moura – O 
gosto pela escrita há muito tem-
po que germinava. Há dois anos 
lancei um conto irónico mui-

to interessante que gostava que 
fosse um dia representado num 
teatro, que é um monólogo de 
um idiota. A seguir quis avançar 
para uma obra com mais fôlego e 
nada melhor do que um roman-
ce. Fazer um romance sobre a mi-
nha cidade, o Porto, onde nasci 
quase há 58 anos. Nunca vivi no 
Porto, vivi em Guimarães até aos 
7 anos, depois fui para Sintra e 
essa distância aproxima-me do 
Porto. Gosto muito das gentes do 
Porto, da monumentalidade da 
cidade, do Futebol Clube do Por-
to obviamente. Tudo o que tem 
haver com o Porto mexe comigo 
e portanto tinha de ser o cenário 
do meu primeiro romance. Fi-

quei muito contente com o que 
fi z, o feedback das outras pessoas 
tem sido muito positivo relativa-
mente ao livro. É um livro muito 
emotivo, feito com muito amor. 
É uma história de amor e de li-
berdade. 

VE – A formação em direito 
e a profi ssão também ajudam a 
fazer um escritor?

RPM – Claro que sim. O cur-
so de direito é um bom curso, 
abrange várias áreas. O nosso dia 
a dia é feito da vida das pessoas. 
Este livro não é autobiográfi co, 
mas estão muitas opiniões mi-
nhas no narrador. Essas opiniões 
e convicções são de uma vida. 
Dentro dessa vida estão cinco 
anos da Faculdade de Direito e 
estão 32 anos de advocacia.  

VE – O livro rema contra a 
corrente atual da expansão da 
atividade turística?

RPM – Não propriamente. O 
livro rema contra o cinzentismo 
dos tempos que se vivem. É di-
fícil, as pessoas tomarem partido 

por convicções e terem causas. 
O absentismo que se vê nos atos 
eleitorais, o desinteresse genera-

lizado não faz bem ao país. Mas 
isso é resultado de políticas erra-
das. As pessoas têm de acreditar. 
A liberdade afi rma-se participan-
do ativamente. Quando a nossa 
consciência é remetida ao silên-
cio, o ser humano perde uma 
enorme parte da sua dignidade. 

VE – Mas há uma crítica vela-
da à expansão do turismo?

RPM – Não. A problemática 
do turismo não é muito aborda-
da no livro. O livro trata muito 
é da vida das gentes pobres do 
Porto e depois de alguma falta de 
Norte na gestão da evolução que 
se deu após 25 de abril. Mas que 
caiu em exageros, em más gover-
nações que levaram a resgates, a 
sacrifícios, dos quais as grandes 
vítimas são as pessoas com mais 
difi culdades. 

VE – Já pensa no próximo?
RPM – Estou a pensar no pró-

ximo com alguma difi culdade. 
Porque este livro está a ser do 
agrado das pessoas e deixa-me 

assim preparado para o quarto, 
porque o terceiro já está em es-
boço. 

Livro Rio Azul retrata a vida 
das gentes pobres do Porto 

A história de José e Luísa 
no Porto de antigamente

A narrativa da autoria de Rogério Moura conta a história do casal 
portuense José e Luísa e retrata o Porto de antigamente, sem hordas 
turísticas e sem hostels, o Porto de Camilo, de Agustina, de Mário 
Cláudio, de Eugénio de Andrade e de Vasco Graça Moura e, claro, do 
Futebol Clube do Porto. 
Rogério Paulo Moura nasceu no Porto a 5 de outubro de 1959. Em 
1984 concluiu a licenciatura em Direito pela Faculdade de Direito 
da Universidade Clássica de Lisboa começando a exercer funções na 
Ordem dos Advogados Portuguesas a partir de 1986, exerce advocacia 
preferencialmente nas áreas do Direito da Família e Menores, Direito 
Penal, Direito Civil e Direito Comercial.
Para além dos diversos artigos que escreveu relativos à problemática 
da Advocacia e da Justiça, publicados no Boletim do Conselho 
Distrital de Lisboa da Ordem dos Advogados, no Boletim da Ordem 
dos Advogados e no Boletim da Delegação da Santarém da Ordem dos 
Advogados, Rogério Moura foi Membro da Comissão Nacional contra a 
Procuradoria Ilícita, e Vice-Presidente do Conselho Distrital de Lisboa 
da Ordem dos Advogados.


