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Lisboa, Olhe para Viver

Escrever uma introdução para o poeta Português Fernando Pessoa é em muitos
aspectos um exercício obsoleto, os seus heterónimos falam por si. Muitos rostos de
Pessoa falam por ele.
Esta coleção é uma homenagem ao génio que é Pessoa, e da beleza que é Lisboa,
Portugal.
Todas as fotos foram tiradas por nós em Lisboa em Abril e Maio de 201 4.
As palavras vêm de muitas obras de Fernando Pessoa.

Ana & Daniel.

To write an introduction to the Portuguese poet Fernando Pessoa is in many ways an
obsolete exercise, his heteronyms speak for themselves. Many faces of Pessoa spoke for
him.
This collection is a tribute to the genius that is Pessoa, and the beauty that is Lisbon,
Portugal.
Al l photos were taken by us in Lisbon during Apri l and May 201 4.
The words come from the many works of Fernando Pessoa.

Ana & Daniel.

Lisbon, Live to Look
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Toda visão da crença se acompanha,
Toda crença da acção; e a acção se perde,
Água em água entre tudo.
Conhece-te, se podes. Se não podes
Conhece que não podes. Saber sabe.
Sê teu . Não dês nem ‘speres.

Ricardo Reis, de Odes 1 9-X-1 927

Where there’s vision , there’s bel ief;
Where bel ief, action . And the action ’s lost,
Water in water, amid everyth ing.
Know yoursel f, i f you can; and know
You can’ t, i f you can’ t. Know how to know.
Belong to yoursel f. Don’ t g ive; don’ t hope.

Ricardo Reis, From Odes 1 9-X-1 927
7



8



9



1 0



I don’t know if the stars rule the world
Or if Tarot or playing cards
Can reveal anything.

I don’t know if the rolling of dice
Can lead to any conclusion.

But I also don’t know
If anything is attained
By living the way most people do.

Álvaro de Campos

11



Álvaro de Campos
Não sei se os astros mandam neste mundo,

Não sei se os astros mandam neste mundo,
Nem se as cartas —
As de jogar ou as do Tarot —
Podem revelar qualquer coisa.
Não sei se deitando dados
Se chega a qualquer conclusão.
Mas também não sei
Se vivendo como o comum dos homens
Se atinge qualquer coisa.
Sim, não sei
Se hei-de acreditar neste sol de todos os dias,
Cuja autenticidade ninguém me garante.
Ou se não será melhor, por melhor ou por mais
cómodo,
Acreditar em qualquer outro sol —
Outro que ilumine até de noite. —
Qualquer profundidade luminosa das coisas
De que não percebo nada. . .
Por enquanto
(Vamos devagar)
Por enquanto
Tenho o corrimão da escada absolutamente seguro.
Seguro com a mão —
O corrimão que me não pertence
E apoiado ao qual ascendo. . .
Sim. . . Ascendo
Ascendo até isto:
Não sei se os astros mandam neste mundo. . .
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Sentir tudo de todas maneiras,
Ter todas as opiniões,
Ser sincero contradizendo-se a cada minuto,
Desgradar a si proprio pela plena liberal idade de espírito,
E amar as cousas como Deus.

Álvaro de Campos, A Passagem Das Horas

To feel everything in every way,
To hold al l opinions,
To be sincere contradicting yourself every minute,
To get on your own nerves with complete impartial ity,
And to love things just l ike God.

Álvaro de Campos, Time’s Passage.
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E o esplendor dos mapas, caminho abstracto para
a imaginação concreta,
Letras e riscos irregulares abrindo para a maravilha.

O que de sonho jaz nas encadernações vetustas,
Nas assinaturas complicadas (ou tão simples e
esguias) dos velhos l ivros.
(Tinta remota e desbotada aqui presente além da
morte,
Ó enigma visível do tempo. o nada vivo em que
estamos!)
O que de negado à nossa vida quotidiana vem nas
ilustrações,
O que certas gravuras de anúncios se, querer
anunciam.

Tudo quanto sugere, ou exprime o que não
exprime,
Tudo o que diz o que não diz,
E a alma sonha, diferente e distraída.

Álvaro de Campos - E o esplendor dos mapas, caminho
abstracto para a imaginação concreta,
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And the magnificence of maps, abstract, path to the concrete
imagination,
Letters and jagged lines leading to the marvellous …

The dreams that lurk in ancient buildings,
In the intricate (or elegantly simple) signatures of old books.
(Remote and faded ink that l ives, on beyond death,
O visible riddle of time, this l iving nothing where we endure!)
The things engravings give us that we can’t have in real l ife,
The things i l lustrated advertisements unintentional ly advert to us.

Everything that suggests, or expresses what it doesn’t express,
Everything that says what it doesn’t say,
Making the soul dream, different and distracted.

Álvaro de Campos -And the magnificence of maps, abstract, path to
the concrete imagination
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abram
os olh

os

open
your e

yes

Ah, abram-me outra realidade !
Quero ter, como Blake, a contiguidade dos anjos
E ter visões por almoço.
Quero encontrar as fadas na rua !

Ah a frescura na face do nao cumprir um dever!
Álvaro de Campos

Ah, open my eyes to another reality !
I want to feel, l ike Blake, the angels all around me
And to have visions for lunch.
I want to meet fairies in the street !

Ah, open my eyes to a new reality !
Álvaro de Campos
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Nazaré.
We travel to Nazaré. Sea air, sky, and waves.
The waves are relentless vessels of power.
Well ing up from 5,000 metres in the inky
depths they explode on the land. Our senses
are enlivened by the stimulation of physical
powers in Nazaré.

Não sei que destino ou futuro compete à minha angústia sem leme;
Não sei que ilhas do Sul impossível aguardam-me náufrago;
Ou que palmares de literatura me darão ao menos verso.

Lisbon Revisited, Álvaro de Campos, 1 926

I don't know what destiny or future belongs to my anxiety drift on the waves;
I don't know what impossible South Sea islands await me, a castaway,
Or what palm groves of l iterature wil l grant me at least a verse.

Lisbon Revisited, Álvaro de Campos, 1 926
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Nazaré.
Viajámos até à Nazaré. Brisa do mar e ondas. As
ondas são como fustigantes naus de poder. Com
ondas gigantes que crescem em 5000 metros nas
profundidades do mar e explodem na areia. Os
nossos sentidos são reavivados pela estimulação
dos poderes físicos da Nazaré.
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Trémulos vincos risonhos
Na água adormecida.
Por que fiz eu dos sonhos
A minha única vida ?

Qualquer Música, Fernando Pessoa, 4-VIII-1 930

O smiling ripples that flutter
Across the water that's sleeping,
Why did I make my only life
A life made only of dreams ?

Some Music, Fernando Pessoa, 4-VIII-1 930
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Nesse desassossego que o descanso
Nos traz às vidas quando só pensamos
Naquilo que já fomos,
E há só noite lá fora.

Ricardo Reis Odes 30-VII-1 91 4

In the disquiet that repose must bring to our lives
When all we do is think of what
We were, and outside
There’s just night.

Ricardo Reis From Odes 30-VII-1 91 4
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Vivei nos vossos sonhos e deixai-me
O altar natural onde é meu culto
E a visível presença
Dos meus próximos deuses.
Inúteis procos do melhor que a vida,
Deixai a vida aos crentes mais antigos
Que Cristo e a sua cruz
E Maria chorando.

Vós que, crentes em Cristos e Marias, Ricardo Reis, de Odes

Live in your dreams and leave to me
The natural altar where I worship
And the visible presence
Of my nearby gods.
Ah, useless suitors of the better-than-life,
Leave life to those believers more ancient
Than Christ and his cross
And weeping Mary.

Ah, you believers in Christs and Marys, Ricardo Reis, from Odes.
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