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E m 1905, com 17 anos, embarcava num grande 
navio a vapor um jovem chamado Fernando 

Pessoa. Grande era também a viagem que o espe-
rava: de Durban, na África do Sul, até Lisboa, onde 
havia nascido em 1888. 
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Dois hemisférios, duas cidades muito diferentes: 
Durban e Lisboa. Entre a partida e a chegada são qua-
se nove mil quilómetros de distância em linha reta. 
É muito, mesmo. No entanto, se usarmos as palavras 
como medida, o caminho torna-se infinito, porque 
nas palavras cabe tudo o que formos capazes de dizer.  
E sabes qual é a prova de que essa viagem ainda não 
terminou? É o livro que agora tens em mãos. Uma se-
leção de poemas de Fernando Pessoa e seus heteróni-
mos (já te explicamos o que quer dizer «heterónimo»), 
para leres com o sentimento que o poeta gostaria:

Como uma criança antes de a ensinarem a ser 
grande,

Fui verdadeiro e leal ao que vi e ouvi.

Estes versos contêm uma ideia essencial para 
quem se dedica à literatura e outras formas de arte: 
a sensação de que tudo começa na infância e nesse 
tempo mágico em que absorvemos a vida com toda 
a sensibilidade e pureza. Quando os sonhos e os me-
dos se misturam, fermentando a nossa imaginação; 
e a memória guarda experiências que só lembramos 
muito mais tarde. Um tempo que, por vezes, nos 
traz saudades e uma emoção profunda e misteriosa 
a que chamamos «nostalgia». 
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Se és um leitor-criança, talvez o teu coração ainda  
não se tenha dilatado o suficiente para acolher as 
saudades da infância; mas, se és um leitor-adulto, 
de certeza que já experimentaste a estranheza da 
saudade e da nostalgia, temas constantes na obra de 
Pessoa. Teriam sido as saudades da língua portugue-
sa que o levaram, ainda tão novo, ainda rapaz, a em-
barcar sozinho no navio alemão Herzog, deixando 
na África do Sul a família mais próxima, incluindo  
a mãe que tanto amava? 

Vamos recuar 17 anos, até ao dia 13 de junho de 
1888, dia de Santo António, padroeiro de Lisboa. 
Enquanto a cidade se festejava em procissões e 
louvores ao santo, no 4º andar esquerdo do nº 4 do 
Largo de São Carlos, ao Chiado, nascia um menino 
que viria a tornar-se num dos maiores poetas portu-
gueses. Melhor dizendo: num dos maiores escritores  
(porque Pessoa foi mais do que um poeta), lido e tra-
duzido em dezenas de línguas e estudado nas mais 
importantes universidades do mundo. Um escritor 
que afirmou algo muito sábio e verdadeiro, talvez 
a pensar nas crianças como tu: «Porque eu sou do 
tamanho do que vejo/ E não do tamanho da minha  
altura…». Aqui para nós, os adultos que se põem em bi-
cos de pés e acham que por isso se tornam mais altos, 
nunca leram estes versos ou tentaram entendê-los. 
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O pai chamava-se Joaquim de Seabra Pessoa e 
a mãe Madalena Pinheiro Nogueira. Batizaram o 
primeiro filho com o nome de Fernando António 
Nogueira Pessoa, numa cerimónia na Igreja dos  
Mártires, cujas badaladas seriam mais tarde lem-
bradas em verso («Ó sino da minha aldeia…»).  
E agora perguntas: «Mas Lisboa era uma aldeia?». 
Bem, claro que não, embora não se comparas-
se à dimensão de outras capitais europeias; e o 
modo de vida dos seus habitantes fosse ainda mui-
to rural. Quando o Fernando nasceu, Lisboa era 
uma pequena cidade rodeada de campos e olivais  
onde pastavam rebanhos de ovelhas. Mas um poeta 
pode mudar a geografia como bem entender, sem 
ter de prestar contas a ninguém. Um poeta que não 
muda a realidade visível é um poeta sem imagina-
ção, coisa muito aborrecida para quem o lê.

Não sendo ricos, os pais de Fernando Pessoa 
eram, sobretudo, pessoas cultas e educadas que 
lhe proporcionaram «uma boa formação», como o 
próprio afirmou. Ambos adoravam música e a mãe  
tocava piano, além de gostar muito de ler e escrever. 
Sabia alemão, latim, inglês e francês, o que era raro 
para uma mulher da sua época. Teve uma grande 
influência no crescimento do filho, que lhe dedicou  
o primeiro poema quando tinha sete anos: 
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À minha querida mamã

Eis-me aqui em Portugal 
Nas terras onde eu nasci.
Por muito que goste delas
Ainda gosto mais de ti.






