
  

 Setenta e cinco anos depois da publicação da obra “Mensagem”, a única a que Fernando 
Pessoa “se deu ao trabalho” de publicar, passe a repetição, surgiu uma nova re(publicação), em 
2009. 

 Causou alguma polémica, a meu ver desnecessária, já que as alterações foram apenas 
formais, em nada se imiscuindo na mensagem que Pessoa queria (quer) transmitir em “Mensagem”. 
Assim, pequenas alterações, muito ligadas à arte de “comer com olhos” e com o sentimento, em nada devem modificar a 
interpretação que ao pensamento é exigida. 

 A estrutura (“Brasão”, “Mar Português”, “O Encoberto”) continua a saga da procura do Quinto Império, servindo-se 
do exemplo do Homem – nascimento, vida e morte, com o “sonho” da ressurreição. Numa linguagem épica, poderá 
traduzir-se em nascimento da pátria, vida da pátria (descobrimentos?) e morte da pátria material para a ressurreição 
espiritual/cultural (“A minha pátria é a língua portuguesa”). 

 Numa interpretação mais “cuidada”, a nível pessoal, “Brasão” simboliza a grandeza de qualquer ser humano; “Mar 
Português” mostra o(s) sonho(s) de cada um de nós; “O Encoberto” confidencia-nos o nevoeiro que envolve o(s) sonho
(s) e a sua concretização, por vezes, não conseguida. 

 Mas “É a Hora!” de recomeçar o mesmo ou outro sonho. 

 Qual o motivo que leva as pessoas a “ficarem-se” com “os olhos quentes de água” e cruzarem os braços?  

  “Tudo vale a pena  

  Quando a alma não é pequena.” 

 Mais me interrogo: que induz a que se “leia” apenas uma mensagem épica em “Mensagem”? 

 E cada um? Que mensagem recebe cada um de nós? 

 Que nos leva a polémicas quando a mensagem e a “Mensagem” “são” só uma, por mais edições que surjam? 

 Mesquinhices. 
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