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FERNANDO PESSOA  

1888 a 1935 

Ó sino da minha aldeia, 
Dolente na tarde calma, 
Cada tua badalada 
Soa dentro da minha alma. 
E é tão lento o teu soar, 
Tão como triste da vida, 
Que já a primeira pancada 
Tem o som de repetida. 
Por mais que me tanjas perto 
Quando passo, sempre errante, 
És para mim como um sonho, 
Soas-me na alma distante. 
A cada pancada tua, 
Vibrante no céu aberto, 
Sinto mais longe o passado, 
Sinto a saudade mais perto. 
 
  Fernando Pessoa, "Cancioneiro"  
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 (Fernando Pessoa, Alberto 
Caeiro, Ricardo Reis, Álvaro de 
Campos…) 
 Os quatro maiores poetas do 
século vinte são Fernando 
Pessoa. 
 Será, eventualmente, uma 
frase, uma afirmação 
provocadora, mas mais 
provocatória. Como eu sou, 
provocatório não tanto 
provocador. 
 Se lermos (com o sentido 
de entender) um poema de 
Pessoa, o universo poético do 
ortónimo e dos heterónimos 
(Alberto Caeiro, Ricardo Reis e 
Álvaro de Campos) caem-nos na 
nossa consciência, estando esse 
mesmo universo subentendido na 
nossa inconsciência. Fernando 
Pessoa e os seus grandes temas 
ou linhas temáticas (a dor de 
pensar, o fingimento poético, a 
fragmentação, a nostalgia da 
infância) espelham-se em todos 
os heterónimos e estendem-se à 
medida da criatura que os criou. 
Todos são um, como cada um 
de nós, diferentes pela passagem 
do tempo, pelas circunstâncias do 
dia a dia. Somos diferentes mas 
apenas um. 

  
 
 
 
 
 
  
Um menino como outro qualquer 
nasceu em Lisboa no ano de 1888, 
no dia 13 de Junho, como se 
testemunha num poema 
(“Aniversário”), além dos registos 
oficiais o confirmarem também. 
 Conviveu, na infância, com 
uma família relativamente abastada, 
rodeado de carinho, de primos, 
primas, tios, tias, mãe, pai… 
 Infelizmente, o pai faleceu, 
menino o Fernando e quase menino 
ainda o pai. Dor de perder o pai. Eu 
sei o que isso é, mesmo que não 
seja na infância. 
 Menino ainda, foi para a África 
do Sul, pois a mãe casara-se, em 
segundas núpcias, com o cônsul 
português. 
 Adolescente, voltou a Lisboa. 
Ainda tinha primos e primas, tios… 
mas optou por viver sozinho. 
 Interiorizou as dores, 
nostalgicamente, fragmentado, não 
achando a palavra correcta para se 
fazer entender. 
 Qual de nós se faz entender 
em absoluto? A palavra deturpa o 
que sentimos. 
 Mas as palavras finais de 
Pessoa dizem tudo, momentos 
antes de morrer: 
 “Deixem-me descansar”. 

FERNANDO PESSOA          (1888 – 1935) 
 


