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Páginas Pessoais 

Páginas Pessoais Páginas pessoais de divulgação de poesia dos próprios 
autores. É notório que na elaboração destes sítios os autores tiveram 
como objectivos a divulgação dos seus interesses, das suas vidas, dos 
seus poemas.  

Classificação: 5 

Jorge Machado Jorge Machado  
[Em linha]. [S.l: s.n.], [199-]. [Consult.2003-08-19].  
Dispon ível na WWW: 
http://www.terravista.pt/Nazare/5881/frames1.html.  
Página pessoal de Jorge Machado que se estreou na editora 
Campo das Letras com o seu primeiro livro de poesia - 
Quartos Escuros. Como refere o próprio, "aproveita a 
Internet para fazer publicidade descarada de si próprio e 
avançar com outros projectos que não cabem no formato-
livro."  

Jorge Pinto 
Jorge Pinto: Praça da Liberdade [Em linha]. [S.l: s.n.], 2001. 
[Consult. 2003-08-20].  
Dispon ível na WWW: 
http://7mares.terravista.pt/pliberdade2000/ . Jorge da C. 
Ribeiro Pinto é natural de Évora, licenciado em Medicina pela 
Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, 
especialista em Ortopedia e doutor em Medicina pela 
Universidade de Genebra, faz poesia desde 1995 e apresenta 
nesta página uma selecção de 69 poemas intitulada Praça da 
Liberdade, só disponível em linha.  

Classificação: 4  

Euclides Cavaco 
Euclides Cavaco: Ecos de poesia [Em linha]. [S.l: s.n.], 
[199-]. [Consult. 2003-08-14]. 
Dispon ível na WWW: http://www.euclidescavaco.com/.  
Site oficial de Euclides Cavaco, poeta português radicado no 
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Canadá, onde podemos consultar a sua biografia e os seus 
poemas dedicados ao povo e à pátria portuguesa.  

À flor da pele  
NEVES, Manuel - À flor da pele [Em linha].Web. des. J. P. de 
Castro e Mello Trovisqueira. [S.l: s.n.], [199-]. [Consult. 
2003-08-21]. 
Dispon ível na WWW: 
http://www.geocities.com/mjneves.geo/livro.html .  
Livro de poesia escrito e recitado por Manuel Neves.  

José AdelinoMaltez  
José Adelino Maltez [Em linha]. Web des. Francisco Maltez. 
[Lisboa]: José Adelino Maltez, [cop. 1998], rev. 26 Set. 
2003.[Consult.2003-07-08]. 
Dispon ível na WWW: http://maltez.home.sapo.pt/. 
Site pessoal do professor José Adelino Maltez, autor de 
poesia que podemos ler na íntegra on-line.  

Página de Manuel Oliveira 
OLIVEIRA, Manuel - Página de Manuel Oliveira [Em linha]. 
Gondomar: Manuel Oliveira, 2002. [Consult. 2003-08-22]. 
Dispon ível na WWW: 
http://mmopoesias.no.sapo.pt/index.html.  
A poesia de Manuel Oliveira e uma selecção dos seus poetas 
favoritos são os temas de interesse desta página. A pequena 
abordagem à vida e obra do que Manuel Oliveira designa de 
"os meus poetas" e a selecção de poesias efectuada é 
exposta nesta página de forma muito profissional.  

Classificação: 3  

Ângela Santos 
Ângela Santos: Cais de poemas [Em linha]. Web. des. Carla 
de Abreu. [Porto: Ângela Santos], [199 -]. actual. 2 Jan. 
2003. [Consult. 2003-07-11 ].  
Dispon ível na WWW: 
http://usuarios.cultura.com.br/migliari/. 
Neste site podemos ler poesia editada da própria autora - 
Ângela Santos - e poesia ainda não publicada em suporte 
papel. São disponibilizados vários temas - "poetas 
portugueses", "poesia infanto-juvenil", "poemas de amigos", 
"poetas brasileiros", "poetas afro-asiáticos", "poesia erótica", 
"novidades", …  

Em "poetas portugueses" temos oportunidade de seleccionar 
o poeta, visualizar uma pequena biografia e ler alguns 
poemas seleccionados. Nomes como Al Berto, António Botto, 
Eugénio de Andrade, Jorge de Sena, Nuno Júdice, entre 
muitos outros, foram seleccionados para este campo.  

Continente perdido da Poesia 
MAIA, Miguel - Continente perdido da Poesia [Em linha]. 
[Santa Maria da Feira]: [s.n.], 2000. [Consult. 2003 -08-12]. 
Dispon ível na WWW: 
http://www.terravista.pt/AguaAlto/4566/.  
Página pessoal de Miguel Maia, estudante feirense, onde é 
divulgada a sua poesia e poemas que lhe são enviados. 
Pode-se também encontrar uma pequena base de dados de 
poesia de autores consagrados. Página bem estruturada, 
com informações várias, exemplificando com a história da 
cidade e do Castelo de Santa Maria da Feira.  

Letrismos 
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PINHO, José Augusto - Letrismos [Em linha]. [S.l.: s.n.], 
2000, actual. 18 Jan. 2003. [Consult. 2003-08-05] 
Dispon ível na WWW: http://jopinho.planetaclix.pt/.  
Página pessoal de José Augusto Pinho onde se podem ler as 
suas próprias poesias e alguns artigos publicados sobre 
assuntos literários.  

Página pessoal de Paulo Franchetti 
FRANCHETTI, Paulo - Página pessoal de Paulo Franchetti [Em 
linha]. Campinas: [s.n.], 1997. [Consult. 2003 -06-27].  
Dispon ível na WWW: 
http://www.unicamp.br/~franchet/welcome.html.  
Paulo Franchetti, professor do Departamento de Teoria 
Literária da Universidade Estadual de Campinas (Brasil), 
expõe nesta página alguns poemas de Camilo Pessanha, 
com ortografia actualizada segundo a norma brasileira. 
Trata-se de uma página pessoal, no entanto, o maior 
interesse encontra-se nas reproduções de alguns 
manuscritos do poeta Camilo Pessanha e num álbum de 
fotografias do mesmo.  

Recanto de Alegna  
Recanto de Alegna [Em linha]. [S.l.]: Alegna, 2001. 
[Consult. 2003-08-08].  
Dispon ível na WWW: 
http://alegna.no.sapo.pt/Recanto_da_Alegna.htm .  
Trata-se de um espaço pessoal com interesse na arte e 
poesia. Podemos encontrar "maternidade", "pensamentos", 
"recanto d´arte", "leituras", "evasões", "fotografia", 
músicas" e "links". Em "leituras" encontram-se poemas e 
biografias de autores consagrados como Florbela Espanca, 
Alexandre O´Neill, Fernando Pessoa, Vítor Hugo, David 
Mourão Ferreira, entre muitos outros. Podemos ler poesias 
de amigos, comentários sobre livros…  

Romero Tavares da Silva 
Romero Tavares da Silva [Em linha]. [Para íba]: [s.n.], 2002, 
actual. 10 Jun. 2003. [Consult. 2003 -07-08].  
Dispon ível na WWW: 
http://www.fisica.ufpb.br/~romero/index.htm . 
Professor de f ísica na Universidade Federal da Paraíba 
(Brasil), Romero Tavares Silva elaborou esta página pessoal 
onde a Literatura é também um assunto abordado. Podem-
se ler alguns versos de Fernando Pessoa e Luís Vaz de 
Camões e poemas da sua própria autoria.  
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