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O espólio de António Nobre que se encontra à guarda das Bibliotecas Municipais do Porto, foi
oferecido por Augusto Nobre, irmão do poeta, em 1934, e posteriormente enriquecido com outras
aquisições. É constituído por cerca de 600 peças, entre as quais manuscritos, provas tipográficas, bem
como fotografias, correspondência e papéis vários que se encontram integralmente digitalizados e
disponibilizados no catálogo em linha das BMP (BPMP Digit@l).
Esta documentação revela a ligação íntima do poeta com a cidade que o viu nascer. Foi no Porto que
passou a sua infância e parte da sua juventude. Foi aqui que estudou e escreveu os primeiros versos.
Nas férias de verão rumava com a família para Leça da Palmeira, local de veraneio para muitas famílias
do Porto, onde tinha o seu grupo de amigos, entre os quais, Raul Brandão. Outro dos lugares da sua
geografia sentimental é o lugar de Seixo, Vilã Meã, a casa de família onde procurava recompor‑se
dos seus insucessos escolares em Coimbra. Em 1890, vai para Paris inscrevendo-se na Faculdade de
Direito e onde escreverá grande parte dos poemas de Só, que aí será publicado em 1892. Em 1893,
é-lhe diagnosticada a tuberculose pulmonar que irá marcar os últimos anos de vida do poeta.
A partir de 1894, a expectativa de encontrar uma cura para a doença levará António Nobre a sucessivas
viagens entre sanatórios, na Suíça, Madeira e Estados Unidos, que não lograram restituir-lhe a saúde,
acabando por falecer, na Foz do Douro, em casa do seu irmão Augusto, a 18 de Março de 1900.
Em vida, o poeta apenas viu publicado o seu livro Só mas, à semelhança de outros autores de obra
quase única, Só é uma obra-prima. Segundo António Lobo Antunes, “é o grande livro da nossa
literatura”.
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D MANUSCRITOS, AMIGOS, VIAGENS E UM CACHIMBO INSPIRADOR

As Confissões de António
Nobre: manuscrito
Título que António Nobre
tencionava dar ao livro
posteriormente publicado
com o nome “Só”.
Anotações manuscritas
várias e algumas poesias.

Projeto de frontispício para
edição de Só: manuscrito
Manuscrito a lápis
vermelho: “Prendre
cette disposition sans
pagination”. No verso” M.
Nobre. Rue Valette”.

Só. 1.a edição. Paris, 1892

O cachimbo do poeta
Fumador e colecionador de
cachimbos, o autor elege o cachimbo
como interlocutor na solidão das
noites de Anto. É um dos seus objetos
de culto, que nunca deixa de estar
a seu lado, mesmo na doença e na
morte, como vemos neste poema do
livro Só.

Com emendas para a 2ª edição.
Anotações e “esboço de carta
dirigida á Sr.ª Condessa de
Cascaes no Funchal”. Na
página inicial, dedicatória à
“Purinha”, meia apagada

Relação de escritores e amigos
Relação possivelmente destinada
à oferta do “Só”

O MEU CACHIMBO
Ó meu cachimbo! Amo-te immenso!
Tu, meu thuribudo sagrado!
Com que, bom Abbade, incenso
A Abbadia do meu passado.
Fumo? E occorre-me á lembrança
Todo esse tempo que lá vae,
Quando fumava, ainda criança,
Ás escondidas do meu Pae.
[…]
Hoje, delicias do abandono!
Vivo na paz, vivo no limbo:
Os meus amigos são o Outomno,
O Mar e tu, ó meu Cachimbo!
[…]
Colloca, sob a travesseira,
O meu cachimbo singular
E enche-o, sollicita enfermeira,
Com Gold-Fly, para eu fumar...
[…]

António Nobre em Nova York:
fotografia, 1897
Fotografia em passe-partout. Na
frente, manuscrito pelo poeta:
“Nova York 1897”

Caderno de apontamentos
Em Francês e Português.
Começado em 10 de Novembro
de 1890, com apontamentos das
aulas de Direito Internacional,
serviu para copiador de
correspondência e notas soltas.
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