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Uma Imagem para o Mundo
An Image to  the  Wor ld
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À porta da Igreja,
A cidade vertida.

À porta da igreja
Elevam-se as preces da gente doída.

E quase por acaso
Sente-se o murmúrio
Das que voam
Das que ecoam
Das que escoam.

At the door of the church 
The poured out city.

At the door of the church
Rise the prayers of damaged people.

 
And almost by chance

We feel the murmur
Of those that fly

Of those that echo
Of those that glide away 
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Aqui
Evocam-se os avós dos avós
Evocam-se as lendas e a história
Evocam-se sonhos sem medida.

Aqui
Resgata-se a grandeza e a vida.

Here
We evoke grandparents of grandparents

We evoke legends and history
We evoke dreams limitlessly

Here
We rescue greatness and life.



20 21

Deste lado
Sente-se 
a estranheza de ser rio
o crepitar do silêncio 
a alma suspensa.

Dizem que é apenas um rio.
Não é.
Nunca foi. From this side

We feel
the strangeness of being river

the crackle of silence
the soul suspended.

They say it’s just a river.
It’s not.

It never was.
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É estranho o que nos faz regressar
ao lugar que no início nos demora em lamento.
É estranho o que nos denuncia
sem pedir licença.

It is strange 
what makes you go back to the place where you first linger in sorrow

It is strange 
what unveils you without permission.
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Chamam-lhe Porto, 
Ou então Invicta.

É uma cidade feita de chuva
(umas vezes mais que outras)
mas onde nos afundamos indefinidamente.

É uma cidade que se adivinha ao entardecer 
E aí se demora.

É uma cidade-crepúsculo.

They call it Porto,
Or Invicta.

It´s a city made of rain
(sometimes more than others)
but where we sink indefinitely.

It’s a city we can guess at sunset
And in sunset it lingers.

It’s a twilight-city.
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Não é fácil falar do Porto; assim se passa com quem amamos.
Sim, para falar do Porto é preciso falar de amor. 
É preciso falar de dentro, é preciso verter os sentidos.
Mas quando se ama, teme-se sempre que as palavras não bastem.

No fundo, é o Porto que nos tem, que nos prende, que nos ama.

So difficult to talk about Porto; 
so it goes with those we love.

Yes, to talk about Porto, we must talk about love.
We must speak from within, we must let our senses flow.
When we’re in love, we always fear words aren’t enough.

After all, 
Porto 

will charm us… 
will bind us…

Porto will love us.
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Amar o Porto não é uma escolha.
Não se pode escolher amar ou não amar.
É preciso sentir.

Loving Porto isn’t a choice.
You can’t choose to love or not to love.

You feel you must.
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Mais que os abraços à chegada, que as lágrimas à partida,
Mais que as rotinas dos cheiros e dos apitos,
Mais que o perpetuado em azulejos e escritas, 
Esta estação abraça-nos para além do que se vê.  

Nunca chegamos a partir, 
Afinal.

More than hugs upon arrival, than tears at departure,
More than routines of smells and whistles,

More than the perpetuated in tiles and writings,
This station embraces us beyond what we see.

We never leave,
After all.
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