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“Que voz vem no som das on-
das/ Que não é a voz do mar? / 
São ilhas afortunadas, / Onde o 
Rei mora esperando. / Mas, se 
vamos despertando, / Cala a 
voz, e há só o mar. 

 
 

Mensagem. Fernando Pessoa. Lisboa: Parceria António Maria Pereira, 1934 (Lisboa: 
Ática, 10ª ed. 1972). 

  - 85. 

 

Fernando Pessoa 
 



PARA SABER MAIS SOBRE FERNADO PESSOA 

 

Fernando António Nogueira Pessoa (nasceu em Lisboa a 13 de junho de 1888 e faleceu na 
mesma cidade a 30 de novembro de 1935, partindo, após o falecimento do pai e o segundo 
casamento da mãe, para África do Sul. Frequentou várias escolas em Durban, recebendo uma 
educação inglesa. Regressa a Portugal em 1905, fixando-se em Lisboa, onde inicia uma intensa 
atividade literária. Simpatizante da Renascença Portuguesa, corta com ela, e em 1915, com 
Mário de Sá-Carneiro, Almada Negreiros e outros, esforça-se por renovar a literatura portu-
guesa através da criação da revista Orpheu, veículo de novas ideias e novas estéticas. Devido 
à sua capacidade de «outrar-se», cria vários heterónimos (Alberto Caeiro, Álvaro de Campos, 
Ricardo Reis, Bernardo Soares, etc.), assinando as suas obras de acordo com a personalidade 
de cada heterónimo. Colabora em várias revistas, publica em livro os seus poemas escritos 
em inglês e, em 1934, ganha o concurso literário promovido pelo Secretariado de Propaganda 
Nacional, categoria B, com a obra Mensagem, que publica no mesmo ano. Faleceu prematu-
ramente, deixando grande parte da sua obra ainda inédita. É considerado um dos maiores 
poetas portugueses. 

In Cesário Verde,  Projecto Vercial (uminho.pt) 

 

 

 



Outras páginas sobre o autor: 

- Casa Fernando Pessoa 

- Biblioteca Particular Fernando Pessoa (casafernandopessoa.pt) 

- Arquivo Pessoa: Obra Édita - Quarto: AS ILHAS AFORTUNADAS – 

- Arquivo Pessoa: Info – 

- Vida e Obra de Fernando Pessoa (uminho.pt) 

 

 

VÍDEOS  

In AS MUITAS "PESSOAS" DE FERNANDO PESSOA - YouTube (AS MUITAS "PESSOAS" DE 
FERNANDO PESSOA) 

In Grandes Portugueses - Fernando Pessoa - YouTube (Grandes Portugueses - Fernando 
Pessoa) 

In Autopsicografia (Fernando Pessoa) - na voz de Paulo Autran - YouTube (Autopsicografia 
(Fernando Pessoa) - na voz de Paulo Autran) 

 

 


