
 

Outubro de 2012 

FE
RN

AN
DO

 P
ES

SO
A 

 

Ó mar salgado, quanto do teu sal 

São lágrimas de Portugal! 

Por te cruzarmos, quantas mães choraram, 

Quantos filhos em vão rezaram! 

Quantas noivas ficaram por casar 

Para que fosses nosso, ó mar! 

 

Valeu a pena? Tudo vale a pena 

Se a alma nao é pequena. 

Quem quer passar além do Bojador 

Tem que passar além da dor. 

Deus ao mar o perigo e o abismo deu, 

Mas nele é que espelhou o céu. 

 

Fernando Pessoa, in Mensagem 

Autores: 

Guilherme Borges 

Sofia Jamal 

12º A 

Vida e Obra 

Escola Secundár ia de Amora  

Esco la Secundár ia de Amora  

Mar Português 

Se depois de eu morrer, quiserem escrever a minha biografia, 

Não há nada mais simples. 

Tem só duas datas - a da minha nascença e a da minha morte. 

Entre uma e outra todos os dias são meus. 

- Alberto Caeiro 

Alberto Caeiro, Ricardo Reis e Álvaro de Campos, 
respetivamente, por Almada Negreiros. 



 

 Desde cedo, escreve poesia. O seu 

primeiro poema foi “À Minha Querida Ma-

mã”, escrito aos 6 anos. 

 

 Destaca-se pela criação de heteró-

nimos, personalidades individuais com senti-

mentos próprios. Os mais conhecidos são 

Alberto Caeiro, Álvaro de Campos e Ri-

cardo Reis. 

 

 Em vida, apenas publica três obras 

integrais (Mensagem e duas 

coletâneas de poesia em 

inglês). Porém, participa 

em diversas revistas do 

movimento Modernista, 

como A Águia ou Orpheu. 

 

 Inspira-se em 

vários autores portugueses, 

como Camões ou o Padre António Vieira, 

para escrever a Mensagem, obra nacionalista e 

sebastianista sobre o Império Português, que 

profetiza vir a reerguer-se. 

 

 Admirava Cesário Verde, a que 

Caeiro denominava mestre. 

 

 Fernando António Noguei-

ra Pessoa nasce em Lisboa, no dia 13 

de junho de 1888. 

 

 Em 1893 perde o pai, casan-

do a sua mãe, 2 anos depois, com o 

cônsul português em Durban (África 

do Sul). Para aí se muda, só voltando 

definitivamente a Lisboa em 1905. 

 

 Trabalha em tipografias, 

como tradutor e correspondente co-

mercial, nunca vivendo da poesia. 

 

 É um admirador do ocultis-

mo e da astrologia, tendo-se mesmo 

relacionado com sociedades secretas 

como os Rosa-Cruz. 

 

 Namora por duas vezes 

com Ophelia Queiroz, com quem 

mantém somente um amor platónico. 

 

 Bebe álcool em excesso, 

tendo morrido de cirrose hepática no 

dia 30 de novembro de 1935. 

 

 Também escreve prosa, sendo o Livro do 

Desassossego, do semi-heterónimo Bernardo Sores, um 

dos melhores exemplos. Vi
da
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 Pessoa vive no início do século 

XX, período conturbado da história univer-

sal. 

 É contemporâneo da I Grande 

Guerra (1914-1918); assiste à decadência e 

desmembramento dos velhos impérios euro-

peus; testemunha a queda da monarquia 

portuguesa (1910); ainda presencia, com 

sarcasmo e preocupação, a ascensão de Sala-

zar ao poder em 1928, sobre o qual escreve 

um poema: 
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Coitadinho 
Do tiraninho! 
Não bebe vinho. 
Nem sequer sozinho... 
Bebe a verdade  
E a liberdade. 
E com tal agrado 
Que já começam 
A escassear no mercado. 

(excerto) 


