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p. 11

When Iconsider (133E/84)

Publicado em SP, p. 234.

Precedido pelo título «Manipanso»,

projecto de ensaio não

desenvolvido.

p. 11

Não há normas (75A/22)

Seguido de dois pequenos textos

incluídos na presente edição e de

um quarto texto, «O aristocrata é o

que não obedece...», publicado em

EA, p. 372.

p. 11

Do indivíduo (133B/18).

p. 12

Diogenes (l44J/8v.).

p. 12

Os Deuses (7/38)

Extraído de LD-A, p. 340.

p. 12

Não haver (133MI15)

P .12

Deus é o existirmos (94/75)

Extraído de LD-A, p. 60.

p.13

A diferença (75A/22)

Var. a «Ora tudo»: «Ora cada coisa».

p.13

A natureza (9/17)

Extraído de LD-A, p. 164.

p.13

Be complete (28A/14)

Publicado em PC, p. 29. Precedido por

uma passagem autobiográfica em

francês publicada em PC, p. 29, e

em EA, p. 90.
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p.13

/ sometimes (28/42)

Publicado em PC, p. 20. Var. a «is

mine»: «is myself».

p. 14

Ninguém entende (65/91).

p. 14

Tudo quanto (9/17)

Extraído de LD-A, p. 164.

p. 14

Nada é, tudo (65/20)

Precedido por alguns versos soltos.

P. 15

Sê plural (20/68)

Publicado em PI, 94.

p. 15

O que épreciso (l44A/21v.).

p. 15

Dar a cada {4/44)

Extraído de LD-A, p. 63.

p. 15

O desdobramento (144D2/32)

Publicado em PC, p. 477. Seguido de

y apontamentos sobre o paulismo

publicados em EA, pp. 146-147.

p. 15

No teatro da vida (133E/91).

p. 16

Custa tanto (144D2/32)

Escrito na mesma folha que o penúltimo

texto («O desdobramento...»).

p. 16

A loucura (48B/59v.).

p. 16

Ifadog (X5BI/80).

p. 17

O homem é um egoísmo (1331/83)

A segunda frase foi dubitada.

p. 17

O homem não sabe (23/'11)

Publicado em TF, v. I, p. 164.

p. 17

O homem é um animal (133E/83)

Escrito num envelope carimbado em

Madrid em 1922.
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p. 17

Odiamos (133F181)

Publicado em MR, p. 105. Seguido da

frase «Nietzsche & Christianity».

p. 18

Somos avatares (133B/29).

p. 18

Que tragédia (144D2/123)

Extraído de LD-A, p. 276. Sem

indicação explícita de Pessoa de

que a passagem pertence ao Livro.

p. 18

Uma das formas (133H/10)

Publicado em LD-R, p. 156. Encimado

pelo título «Purismo Higiénico».

p. 18

Os psiquiatras (75/72).

p. 18

Um dos aspectos (133F759).

p. 19

Tão cansado (15^1/15)

Seguido de um texto em inglês

intitulado «Advice to Young People

of Ali Ages».

p. 19

Cansa tanto (75A/22).

p. 19

A vida é cousa (93/88v.).

p. 19

Evil is everywhere (26C/21)

Publicado em SP, p. 235.

p. 20

We torture (133/4).

p. 20

Can anything (l44J/8v.).

p. 20

I say to you (26C/21)

Publicado em SP, p. 236.

p.21

Não haja meda (551/41)

Seguido de outros apontamentos e

precedido pela indicação «Ideais».

p.21

GWw(133E/47).

p.22

A voluptuosidade (144X/74).
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p.22

The lust ofhate (133G/86).

P.22

Se algum dia (133E/91)'

A frase «sinal objectivo» foi dubitada.

p.22

A timidez (133F/65)

Precedido por um apontamento para

«O Pó». Var. a «em todos nós»:

«em nós».

p.23

A coragem (93/88v.).

p.23

A justiça (15B3/6).

p.23

Ser austero

Identificado, em «O Meu Manifesto a

Toda a Gente», por António Botto,

datável de 1923 (quando o seu

livro Canções foi apreendido pela

polícia), como sendo «de uma carta

particular de Álvaro de Campos».

Existem alguns exemplares do

manifesto no Espólio (l6A/47v.,

por exemplo, ou S7/38v.).

p.23

A moral (138A/64)

Publicado em LD-P, v. I, p. 242 e em

LD-R, p. 230. Precedido por três

apontamentos mais extensos.

p.24

O ascetismo (138AJ59a).

p.24

Mysticism (26/82)

Apontamento provavelmente destinado

a um texto introdutório (talvez um

prefácio), cujo esboço se lhe segue,

para poemas de Pessoa.

P .24

Isto está {133F172).

p.24

Nunca tive (1331,139)

Publicado em LD-R, p. 133. Encimado

por um título incompleto, «Carta

de...».

p.25

O dinheiro (\33El86).



p.25

Com um charuto (9/6)

Extraído de LD-A, p. 359.

p.25

O futurismo (75/72)

Publicado, numa versão ligeiramente

abreviada, em PE, p. 161.

p.25

Todos nós (75AJ28).

p.25

A nossa época (133F/23z).

p. 26

Pertenço (l44Q/28v.)

Extraído de EE, p. 26.

p. 26

A essência (55J/5).

p.27

Esperar (23/68)

Publicado em TF, v. I, p. 228, e,

numa transcrição melhorada, em

MR, p. 134.

p.27

O pessimismo (23/68)

Veja-se a nota anterior.

p.27

Thegreatest (1441/60).

p.27

...os imperialismos (1331/82)

As reticências iniciais foram acrescentadas

por nós.

p. 28

... ea noite (133F185)

Publicado em LD-P, v. I, p. 232.

p. 26

A triste (133MI78).

p. 28

Os mistérios (133^/5).

p. 26

A vida é um mal (273H/29)

Publicado em PC, p. 208.

p. 28

AU is the story (1331/86).
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p. 28

God is (92D/3)

Publicado em SP, p. 236.

p. 29

Deus é um conceito (21/119)

Publicado em PI, p. 411.

p. 29

Haja ou não (15B3/86)

Extraído de LD-A, p. 59. Sem

indicação explícita de Pessoa de

que a passagem pertence ao Livro.

Datado de 24/3/1929.

p. 29

O inferno (133/83).

p.29

Qualquer coisa (1331/97)

Escrito num rascunho do artigo que

Pessoa publicou sobre a «Colónia

Infantil Macfadden», em 1933.

p.29

Is notDeath (133^/38).

p. 30

O conflito (1/9)

Extraído de EE, p. 32.

p. 30

O catolicismo (26/10).

p. 30

O mar (35/11)

Escrito no pedaço de um envelope

carimbado no Funchal em

22/4/1913.

p.31

Crer é errar (52/18)

Publicado pela primeira vez em Poemas

de Ricardo Reis, org. Luiz Fagundes

Duarte, Lisboa, INCM, 1994,

p. 208. Talvez o primeiro verso de

uma ode não desenvolvida, foi

escrito numa folha com duas odes

datadas de 28/9/1926.

p.31

O que há (133]/38).

p.31

O agnosticismo (22/95)

Publicado em TF, v. I, p. 128, numa

transcrição algo diferente. Var. a

«argumento»: «raciocínio»; a frase

«observa pode parar» foi dubitada.



p. 32 p. 34

Seeing (133F/91). AU sentences (133E/47)

Var. a «till the finish»: «till they finish».

p.32

A visão (133E/30). P- 34

Iamnot (15412)

_ 22 Publicado em SP, p. 237.

Perante o tacto (133G/69)

Apontamento inacabado; P'
. . Memory (13A/74C)

transcrevemos so a primeira parte. J

. . , c • j i • i Var. a «consciousness»:
A palavra «telepático» foi dubitada.

«self-consciousness».
p.32

p. 34
Os espíritos (133)132) v

Consciousness (144J/38v.)
As palavras «quase que» foram dubitadas.

Escrito ao lado de um poema datado de

29/12/1907.
p.33

Por mais que (138A/63v.).

But how( 13A/74A)

Escrito na mesma fo
A ciência (133D/71). t ex t0> a t r i b u í d o a c R A n o n

' Escrito na mesma folha que o penúltimo

P- 33 p . 35

Duvido (133F/55). O pensamento (133D/16)

Precedido pela indicação «humedecido

P* 3^ de génio».
A vida é a hesitação (7/38)

Extraído de LD-A, p. 340. p 35

Ideas (133/13).
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p. 36

Thought(26/56a).

p. 36

O abuso (133F/85)

Publicado em LD-P, v. I, p. 231.

p. 36

Ioftenthink (133/8).

p.37

Feeling(133¥>/73).

p.37

The preternatural (133B/75, dact.)

Var. a «preternatural»: «supernatural».

p. 38

Desde o momento (145/65)

Publicado em LD-R, p. 142. Seguido

de apontamentos sobre William

Blake e Victor Hugo.

p. 38

O universo (38/7).

p. 38

Que a consciência (133F/82)

Há uma referência, no mesmo suporte,

a «Cinematographic Exhibitors'

Diary, 1930».

Desceu sobre nós (144Q/24)

Extraído de EE, p. 17.
p.37

Mine hearts (133B/82, dact.).

p. 38
Prouvera (94/100)

Extraído de LD-A, p. 195. Sem

indicação explícita de Pessoa de

que a passagem pertence ao Livro.

p. 38

Não criou (133GllWv).

p. 39

0 homem perfeito (9/17)

Extraído de LD-A, p. 164.

p. 39

... a realidade (133B/22)

As reticências iniciais foram

acrescentadas por nós.

p. 39

Zero (l44J/8v.).
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p. 40

A vantagem (65/10v.)

Var. à frase inteira: «Os símbolos têm a

vantagem de não incomodarem

ninguém.».

p. 40

Uma ficção (121/97)

Publicado em Obras de António Mora,

org. Luís Filipe Teixeira, Lisboa,

INCM, 2002, p. 300.

p. 40

Um paradoxo (133F/90).

p. 41

O historiador (9/7)

Na mesma folha figura um pequeno

texto do Livro do Desassossego

(LD-A, Trecho 234) e, no verso,

um poema de Álvaro de Campos

datado de 21/10/1931. Var. a «nos

seus devidos lugares»: «no seu

devido lugar».

p.41

Science (Wò)

Publicado em PE, p. 4.

p. 41

The essential (18/3)

Publicado em PE, p. 4.

p. 41

An is (18/4)

Publicado em PE, p. 4.

P .42

An for (145/30)

Publicado em SP, p. 238.

p.42

Quem escreve (1919)

Publicado em PE, p. 126. Encimado

pelo título «Reflexões soltas sobre

literatura».

P .42

Não há pior (133F190).

p.43

A strong artist (134A/46)

Publicado em SP, p. 238. Pessoa

escreveu, em 1/8/1918, uma outra

formulação da primeira frase do

segundo parágrafo: «genius, the

greatest curse / That the Gods bless

uswith»(49A5/55).
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p.43
What man (1Ò3AI6Q).

p.46

Loves young (133E/60).

p. 44

Sou, bem sei (133CI88).

p. 44

Afamily(133GI31).

p. 44

//«»£«• (133A/21).

p.45

Love is (133Al38)

Publicado em EA, p. 326. Extraído de

uma comunicação mediúnica.

p.45

The refining (144Y/37)

Publicado em PC, p. 50. Seguido de

uma pequena comunicação

mediúnica.

p.45

Eu gosto (64/13).

p.45

Sedemim(133D/57)
Escrito no verso do manifesto «Aviso

Por Causa da Moral», de 1923.

p.46

Podemos morrer (9/7)

Extraído de LD-A, p. 232.

p.46

Amar é cansar-se (7/32)

Extraído de LD-A, p. 450.

p.46

v4//«fr(133C/40).

p.47

Ser solitário (273H/8)

A frase «ente colectivo» foi dubitada.

P .47

Quem não (273H/3).

p.47

Ifyou only (144^2142v.).

p. 48

Cada dia (57/45)

Precedido por um fragmento de um

poema inédito datado de

111911913. Var. a «dia da minha
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vida é»: «dia é»; a palavra «tive» foi p. 50

dubitada. Se a obscenidade (133M/54).

p. 48

O campo (7/38)

Extraído de LD-A, p. 339.

p. 48

Myhean(133EI52).

p. 48

A beleza (133/50)

A primeira frase começou por ser um

título, sublinhado: A beleza grega.

Depois Pessoa acrescentou o verbo

«é» e a segunda frase.

p. 49

To define (133AJ29).

p.49
A delicadeza (133F171).

p.49
A grosseria (133E/96)

A palavra «delicadeza» foi dubitada.

p.49

Para muitos (133E/96)

Var. a «muitos»: «muitas».

p. 50

No fundo (24/78)

Publicado em TF, v. II, p. 103. Var. a

«geral»: «das massas».

p. 50

Todo o prazer (4/68)

Extraído de LD-A, p. 293.

p. 50

Ifeltpleased (133G/24).

p.51

... e os felizes (133F/100, dact.)

Numa lista de «Apontamentos», que

inclui duas ideias para contos.

p.51

p.51

Quando puderes (273H/8).

p.51

Os sonhos (133)16).



p.52

Alguns têm (311)

Extraído de LD-A, p. 163. Var. a «esse

também»: «esse sonho».

p.52

Adia tudo (515)

Extraído de LD-A, p. 440. Vars. a

«deixar de fazer também amanhã»:

«fazer amanhã» / «deixar para

amanhã».

p.52

Nunca penses (515)

Extraído de LD-A, p. 440.

p.52

Só o primeiro (2723/86)

Publicado em LD-R, p. 264. Surge

numa folha com outros três

apontamentos, um dos quais em

inglês (sobre Bacon). Var. a «do

primeiro passo dado»: «de dado o

primeiro passo».

p.53
Its a nice(2721E4l 18)

Publicado em PC, p. 172. l.a versão de

«in a battle»: «at a battle»; l.a versão

de «must have been»: «must be».

p.53

A melhor (133F/100, dact.)

Publicado em MR, p. 135.

p.53

... uma coisa (8/1, dact.)

Extraído de EE, p. 47. No documento

133F/100, referido na nota

anterior, encontra-se um

apontamento parecido: «Uma

náusea súbita da totalidade do

mundo.»

p.54

In this desen (133MI81).

p.54

Para quem (133)147).

P.54

Só quem (133FI74, dact.)

Publicado em LD-P, v. I, p. 244.

Pessoa iniciou uma quarta frase

com a palavra «Os», mas não lhe

deu seguimento.

p.54

A fé (Sinais 3)

Extraído de LD-A, p. 288.
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p.55

... o sagrado (2/8, dact.)

Extraído de LD-A, p. 248.

p.55

O milagre (7/38)

Extraído de LD-A, p. 340.

p.55

Somos o não-ser (153/83)

Var. a «o não-ser»: «os não-seres»

p.55

O cansaço (7/38)

Extraído de LD-A, p. 340.

p. 56

O mundo exterior (9/48)

Extraído de LD-A, p. 346.

p. 56

Quando discuto (133F/98).

p. 56

Saber ser (812)

Extraído de LD-A, p. 351.

p. 56

Tendo visto (5/27)

Extraído de LD-A, p. 382. Var. a

«loucos»: «delirantes sistematizados».

p.57

A filosofia (144P/81v.)

Var. a «chegando»: «levada até».

p.57

Nobly (133/3)

Publicado em MR, p. 125. Um de

vários apontamentos subordinados

ao título «The Philosophy of Dirt».

p.57

Não ensines (73/2)

Extraído de EE, p. 42.

p.57

Dar bons (7/32)

Extraído de LD-A, p. 450. Var. a

«insultar»; «não respeitar».

p. 58

A única vantagem (7/33)

Extraído de LD-A, p. 450.

p. 58

A única atitude (7/33)

Extraído de LD-A, p. 451.



p. 59

Despreza tudo (5/5)

Extraído de LD-A, p. 441.

p.59

Nada há (133F185)

Publicado em LD-P, v. I, p. 231.

p.59

First be (33/42v.)

Há, no reverso da folha, um poema

datado de 3/9/34.

p. 60

A tolerância (138A/59a).

p. 60

A elegância (153/83).

p. 60

A inspiração (144M.131)

A palavra «poética» foi dubitada.

p. 61

Aquela reinspiração (65/20).

p.59

Ter opiniões (22/1)

Publicado pela primeira vez em TF,

v. I, p. 3.

p. 60

Uma opinião (133B/39)

Extraído de LD-A, p. 267. Sem

indicação explícita de Pessoa de

que a passagem pertence ao Livro.

p. 60

Toda a sinceridade (133B/39)

Extraído de LD-A, p. 267. Sem

indicação explícita de Pessoa de

que a passagem pertence ao Livro.

p. 61

Épreciso (75Al 19).

p. 61

Thepoet (48A/50a).

p. 61

Twogood (48 AJ50a).

p. 62

Culture is (48Al50).

p. 62

Cultura (55F/4)

Escrito num impresso da Empreza Ibis.

l.a versão de «nem saber muito; é
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conhecer muito»: «é assimilar
muito».

p. 62

Uma interpretação (138A/11, dact.)

Publicado pela primeira vez em

Fernando Pessoa, Obra Poética, Rio

de Janeiro, Ed. José Aguilar, 1960,

p. XXXVIII. Seguido de um

apontamento sobre o pensamento

de Walter Pater.

p. 63

Nada é indiferente (133G/82)

Escrito num envelope carimbado, em

Lisboa, com a data de 4/4/1913.

p. 63

...a divina (133EI72)

As reticências iniciais foram

acrescentadas por nós.

p. 63

A gramática (138/70v.)

Apontamento integrado num texto

inacabado que fala de humanismo,

de nacionalismo e da geração

literária de Pessoa. 1 .a versão de

«dispensa»: «exclui» [?].

p. 63

Asone (138/70)

Veja-se a nota anterior.

p. 64

O homem está (64/14)

Precedido por versos de poesia.

p. 64

0 mundo tem (22/29)

Publicado em TF, v. I, p. 41.

p. 64

0 mundo não (133B/28)

Escrito em papel timbrado da revista

Athena.

p. 64

A realidade (133GI56).

p. 64

Whatwecall (13311100).

p. 65

Ifourmind (133H/1).

p. 65

The world (133/1).
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p. 65

Ignorance (133D/83).

p. 66

There «(15B1/95)

A palavra «highest» foi dubitada.

p. 66

A vaidade (133F184)

Escrito num convite para a inauguração

de uma exposição de pintura

realizada em 1/5/1923. Var. a «do

nosso valor»: «da nossa

personalidade».

p.66

Compreendo (15B3/54)

Seguido de apontamentos sobre o

orgulho.

p. 67

Age como (154/4)

Publicado em MR, p. 103. Escrito no

verso de um exemplar de «Sobre um

manifesto de estudantes», de 1923.

p. 67

Goethe truly (24/115)

Publicado em TF, v. II, p. 143.

p. 67

Para cada (133F185)

Publicado em LD-P, v. I, p. 231.

p. 67

Deus é racionalista (154/4)

Publicado em MR, p. 104. Veja-se a

antepenúltima nota.

p. 68

— Deus, Deus (2723/104)

Na mesma folha, figura o seguinte

apontamento, cuja primeira frase

reaparece numa carta que Pessoa

escreveu a Armando Teixeira

Rebelo em 24/8/1909: «In

Portalegre there is nothing to do

but get tired of doing nothing.

There is a complete emptiness of

ali there.» Pessoa encontrava-se em

Portalegre para comprar máquinas

com que montaria, em Lisboa, a

tipografia Ibis. Var. a «ar de seu»:

«ar com seu».

p. 68

OD««(133F/1).
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p. 68

Quem tem (67/69)

Publicado em Alberto Caeiro

(Fernando Pessoa), Poesia, orgs.

Fernando Cabral Martins e

Richard Zenith, Lisboa, Assírio &

Alvim,2001,p. 183.

p. 68

The veryfact (13312)

Um de vários apontamentos

subordinados ao título «The

Philosophy of Dirt».
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