
“Este livro pretende iluminar alguns aspectos da vida prática de 
Fernando Pessoa, que, prisioneiro de uma grafomania ímpar na 
nossa história literária, deixou também testemunho escrito das 

muitas actividades com que tentou, com sucesso desigual, 
sobreviver. Porque um poeta, mesmo genial, é «quotidiano e 

tributável«, e nessa forçada mediania é que se cumpre uma vida, 
quando falha o apelo dos oceanos distantes ou o empolgamento 

das aventuras exóticas. Para isso, para que a sua existência se 
prolongue por 47 anos, é necessário que disponha de meios de 

subsistência - é necessário fazer pela vida.” 
(Fazer pela Vida um retrato de Fernando Pessoa o empreendedor, António Mega Ferreira, Edição Assírio&Alvim)
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